




آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی )عارف نامی( که در 42 کیلومتری جنوب کرمان در شهر 
ماهان در استان کرمان قرار دارد، یکی از جاذبه های دیدنی این استان برای گردشگران و 
طرفداران عرفان و صوفیان است. شاه نعمت اهلل ولی شاعر و عارف قرن نهم هجری است 
که در ابتدا در شهرهای سمرقند، هرات و یزد زندگی می کرد. او بیست و پنج سال از عمر 
خود را در ماهان به سر برد و پس از فوتش نیز در همانجا به خاک سپرده شد. زیارتگاه او 
در اراضی وقفی در ناحیه ای دور از روستا قرار گرفته و شامل سه حیاط در راستای محور 
قبله است که به تدریج طراحی شده است. بناهای متعدد تشکیل دهنده این مجموعه شامل 
ورودی، صحن، حسینیه، رواق، حرم، مرقد، گنبد، چله خانه شیخ، آرامگاه شاه خلیل و مقابر 
متعدد دیگری هستند که قدیمی ترین آنها گنبد خانه ای است که صندوقه شاه نعمت اهلل 
ولی در آن قرار دارد و مربوط به دوره تیموریان بوده و اغلب دیگر بناهای آن متعلق به دوره 

صفویه با افزوده هایی از روزگار قاجار است.

مقبره شامل سه حیاط و ساختمان های اطراف آن است که بر روی یک محور مرکزی 
احداث شده اند. هر یک از این حیاط ها دارای یک حوض و تعدادی درخت است. حیاط 
جلو با دروازه ای که بر باالی آن گنبدی تعبیه شده، از دو حیاط دیگر زیباتر است و حوض 
آن، که دارای طرح صلیبی است، در مرکز واقع شده است. در اطراف حوض درختان سرو 
و کاج کاشته و شاخه های پایین آن را زده اند. بوته های گل سرخ به درختان تیره و آب 
استخر، که درختان بر آن سایه افکنده اند، حالت با نشاط تری می دهد. استخر این باغ با 
استخر سایر باغ های ایران تفاوت بسیاری دارد؛ به این ترتیب که یک حوض هشت گوش 
در وسط استخر، که طرح چلیپایی دارد، تعبیه کرده اند. این حوض هشت گوش کوچک 
در سطح مرتفع تری قرار گرفته است و در برابر نسیم عکس العمل متفاوتی از خود نشان می 

دهد و هنگامی که فواره های آن را به کار می اندازند، آب به شکل مخروطی در می آید.
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با ایجاد شغل صحبت های زیادی شده است اما  تا کنون در ارتباط 
بیکاری  انباشت  ما  است.  شده  دیده  آنها  درمیان  عملیاتی  برنامه  البته  کمتر 

داریم، بین دو تا سه میلیون نفر که یک مجموعه متقاضی شغل هم ساالنه اضافه می 
شود. بیشتر این انباشت بیکاری مربوط به متولدین دهه شصت است، این که اقتصاد 
ایران چه توانی دارد برای ایجاد شغل باید گفت در دولت تدبیر و امید تعداد شغل 
های خوبی ایجاد شده است اما هنوز کسری زیادی در این حوزه داریم. حتی اگر 
سالی نهصد و پنجاه هزار شغل ایجاد شود که برای آن حتما باید الزاماتی را در نظر 
گرفت. رهبر معظم انقالب هم به این موضوع اشاره کردند، ما در دولت اصالحات 
هم به این موضوع اشاره کردیم که مجموع این الزامات باید در نظر گرفته شود تا 
بخش خصوصی وارد میدان شود. چرا که اگر تولید کشور رشد پیدا کند و به سالی 

هشت درصد برسد با خودش شغل می آورد. 
سرمایه  شود،  ایجاد  صادرات  زمینه  شود،  مبارزه  قاچاق  با  یابد،  افزایش  تولید  باید 
گذاری فعال شود تا شصت و پنج میلیارد دالر سرمایه خارجی وارد کشور شود. برای 

این امر الزم است تا دیپلماسی الزم ایجاد گردد.
شغل های دانش بنیان، ساده ترین و مهم ترین شغل است. پیش بینی می شود که در 
آینده به ده هزار شغل دانش بنیان برسیم. در اواخر سال گذشته مصوبه ای به مجلس 
ارائه شد که یک و نیم میلیارد از منابع صندوق را به ایجاد اشتغال روستایی اختصاص 
یابد. بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های صنعت است. با فعال شدن آن، بخش 
های مختلفی از صنعت پیش می رود به عالوه این که، یکی از نیاز های اصلی مردم 
با ارزش دویست و پنجاه  هم  مسکن است. تنها در تهران بیش از ششصد هزار خانه 
موضوع  اولین  است.  شده  برابر  ده  تقریبا  مسکن  قیمت  و  مانده  خالی  دالر  میلیارد 
مسکن در دولت، »خانه اولی ها« است. صندوق سپرده گذاری بانک مسکن در این 

حوزه فعالیت خواهد کرد تا خانه اولی ها مسکن مورد نیازشان را تهیه کنند. 

نرخ  با  از یک دوره طوالنی وامی  بعد  بار  اولین  برای  این است که  این کار  حسن 
تک رقمی به مردم ارائه خواهد شد و منابع این مساله از محل کمک های حمایتی 

و دولت پرداخت می شود. 
اگرچه حدود هزارو دویست میلیارد دالر حجم نقدینگی ما است، اما هنوز به میزان 
امر در شرایط مدیریت صحیح، می  این  نرسیده است.  ناخالص ملی  تولید  نقدینگی 
تواند فرصت باشد و در شرایط مدیریت نادرست، تهدید. به طوری که مردم احساس 

کنند زمینه فعالیت آن ها کم وجود دارد.
دوره  در  و   ، بود  باال  خیلی  تورم  و  مثبت  اقتصادی  رشد  انقالب،  اوایل  که  زمانی 
بوده   92 اوایل  91تا  به سال  مربوط  یافت که  افزایش  تورم  و  منفی  ای دیگر، رشد 
سیاست  اتخاد  با  اهلل  حمد  به  بود.  رو  به  رو  شرایطی  باچنین  یازدهم   دولت  است. 
دلیل  به  اما مردم  باالی7درصد شد. دوره خوبی است  اقتصادی  مناسب، رشد  های 
ترین  مهم  نشدند.  آن  متوجه  هایشان  سفره  شدن  کوچک  و  مختلف  گرفتاری های 
اقتصاد  االن  است،  اقتصاد  سرعت  افزایش  دوازدهم،  دولت  در  تصمیم 
ایران قادر است تولید شغل کرده و مشکالت اقتصادی را مرتفع 
آن  اثرات  متوجه  مردم  که  باشد  حدی  به  سرعت  کند.اما 

شده و تاثیر آن را در جامعه ببینند.
جهان  در  پایین  های  مالیات  جزء  ما،  کشور  مالیات 
با  که  هستیم  این  دنبال  مالیات  زمینه  در  است. 
مالیات دهندگان خرد اعتماد کرده و بر مبنای حرف 
های  بنگاه  بر  آن،   جای  به  و  کنیم  عمل  خودشان 
هر  به  مالیاتی  فرار  از  تا  کنیم  تمرکز  و  توجه  بزرگ 
بدترین  از  به عمل آید. قاچاق  طریق ممکن، جلوگیری 
اتفاقاتی است که به تولید کشور آسیب های جدی وارد می 
کند. اکنون میزان قاچاق را کاهش یافته و خوشبختانه گمرک 
کشور به سامانه های مدرنی مجهز شده است تا مشخص شود که کاال از 

کجا آمده و به کجا می رود. 
یازدهم گذرانده  را در دولت  تحریم  بیشترین  آمار،  مطابق 
که  خورد  رقم  طوری  شرایط  گذشته،  در  اما  است  شده 
بینی  پیش  را  اقتصادی  دهه  این  نبود  قادر  کس  هیچ 
کند که اما این  نگرانی، با مدیریت صحیح برطرف شد. 
قبال  بود.  خواهد  فساد  ضد  دولت  حتما  فعلی،  دولت 
هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود نداشت. از 
سوی دیگر، باید دسترسی به جریان آزاد اطالعات، فضای 
تا  باشد  داشته  وجود  نخبگان  مستمر  گردش  و  باز  مجازی 
امور سامان یابد همچنین ضروری است تا تعامل خوبی بین قوه 
قضاییه و مقننه با دولت شکل بگیرد. ما از اقتصاد دنیا؛ سرمایه، بازار و 
فناوری می خواهیم. باید با دیپلماسی اقتصادی این موارد را ایجاد شود. یکی 
از اصلی ترین مسائل ما توجه به روستاها است. دولت در این زمینه به موفقیت هایی 
دست یافته است؛  طرح نظام سالمت از بهترین خدمات دولت به روستاییان و عشایر 
بود. تشخیص این بود که باید به هر نحو ممکن، درمان مردم را سامان یابد، در این 

راستا بیش از ده میلیون نفر را بیمه شدند. 
یکی از دیگر از ظرفیت هایی که در رسیدگی به محرومین وجود دارد، موضوع سهام 
عدالت است. خوشبختانه طبق قانون مجلس از سال96باید برای مردم تعیین تکلیف 
شود که صاحب کارخانه ای هستند یا خیر، بنابراین باید به زودی و به سرعت، تمام 

مردم تعیین  تکلیف و سهام دار شوند. 
ما از اقتصاد دنیا سرمایه، بازار و تکنولوژی می خواهیم. یکی از اصلی ترین مسائل ما 
توجه به روستاها است. این دولت موفق شد خدمات خوبی ارائه کند به روستاها، در 
حوزه آب رسانی،برق، راه روستایی، اینترنت و غیره ایجاد شد. طرح نظام سالمت از 
بهترین خدمات دولت به روستایی ها و مردم بود. تشخیص داده شد که باید موضوع 
درمان، به سرعت سامان یابد و در این راستا، بیش از ده میلیون نفر بیمه شدند. یکی 
از ظرفیت هایی که در رسیدگی به محرومین وجود دارد بحث سهام عدالت است. 
تکلیف شودکه صاحب کارخانه  تعیین  از سال96باید  قانون مجلس  خوشبختانه طبق 
دار  سهام  مردم  همه  و  شوند  می  تکلیف  تعیین  مردم  تمامی  زودی  به  نه،  یا  هستند 

خواهند شد. 
سیاست دولت این است که طبق اصل 44 نقش تعاونی ها، افزایش یافته و واسطه ها 

را به حداقل کاهش یابد، البته این حلقه به صورت کامل شکل نگرفته است. 
الزم به ذکر است که بهترین رابطه را این دولت با مراجع تقلید و آیات عظام داشته 

است دولت هیچگاه کاری خالف عرف و دین انجام نداده و نخواهد داد. 

اسحاق جهانگیری در 20 دی 1336 در شهرستان سیرجان به دنیا آمد. وی تحصیالت خود را تا 

پایان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی در سیرجان گذرانده و سپس به کرمان آمده و مدرک 

کارشناسی رشته فیزیک را از دانشگاه شهید باهنر کرمان اخذ کرد. وی مقطع کارشناسی ارشد 

رشته مهندسی صنایع را در دانشگاه صنعتی شریف طی نموده و دکتری خود را در رشته مدیریت 

صنعتی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اخذ کرد.

انقالب 13۵7، در سال 13۵۸ در جهاد سازندگی ریگان بم کار خود را شروع کرد  از  او پس   

به  به کار شد. وی پس از آن  به عنوان مسئول جهاد سازندگی جیرفت مشغول  بعد از مدتی  و 

کرمان  کشاورزی  جهاد  در   1363 اواسط  تا  و  منصوب  کرمان  استان  مرکزی  شورای  عضویت 

مشغول به فعالیت بود .

اسحاق جهانگیری در دومین و سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی توانست به نمایندگی 

از مردم شریف جیرفت وارد مجلس شورای اسالمی شود. او در سال 1371 در دولت 

استاندار  کرباسچی،  غالمحسین  جای  به  و  رفت  اصفهان  به  سازندگی، 

اصفهان شد. وی در دوره دولت اصالحات ابتدا به عنوان وزیر معادن 

و فلزات به مجلس پنجم معرفی شد و پس از ادغام وزراخانه ها نیز 

مسئولیت وزارت صنایع و معادن را بر عهده گرفت .

پس از ثبت نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در یازدهمین دوره 

انتخابات ریاست جمهوری، دکتر اسحاق جهانگیری به عنوان 

رئیس ستاد انتخاباتی ایشان معرفی شد .وی همچنین به عنوان 

چهره ای حزبی نیز در کشور شناخته می شود، زیرا وی از موسسان 

حزب  این  مرکزی  شورای  در  و  بوده  سازندگی  کارگزان  حزب 

عضویت دارد. وی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک و عضو موثر 

بنیاد باران است. ماهنامه صنعت و توسعه نیز به مدیرمسئولی او منتشر می شود.

وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 به عنوان نامزد اصالح 

دکتر  االسالم  حجه  برای  پوششی  کاندیدای  قالب  در  و  طلبان 

عنوان  به  جهانگیري،  دکتر  شد.  انتخابات  عرصه  وارد  روحانی 

کرده  خدمت  دوازدهم  و  یازدهم  های  دولت  در  اول  معاون 

است.

اقتصاد،
اشتغال 

 و باقی قضایا

سردبیرافتخاری این شماره:



پرسه در حوزه سیاست و اقتصاد کرمان 



مرعشی 
رییس ستاد اصالح طلبان

عنوان  به  را  مرعشی  سیدحسین  تهران،  ستاد  شورای 
طلبان  اصالح  شهر  شورای  انتخابات  ستاد  رییس 
تهران انتخاب کرد. ژاله فرامرزیان دبیر شورای عالی 

اظهار کرد: آخرین جلسه  سیاستگذاری اصالح طلبان 
اصالح طلبان  انتخابات  سیاستگذاری  عالی  شورای 

برگزار شد.  
وی ادامه داد: در جلسه شورای ستاد تهران، برگزار 
و هیات رییسه این شورا را انتخاب شدند. نعیمی پور، 
و  کرباسچی  مهرعلیزاده،  رسولی،  کمالی،  فراهانی، 

بنده به عنوان هیات رییسه مسئول فعالیت شده ایم. 
وی در پاسخ به اخباری مبتنی بر مشخص شدن رییس 

ستاد انتخابات شورای 
اصالح طلبان،  شهر 
در  شد:  یادآور 
انتخاب  با  ارتباط 
رییس هم بحث  شد و 
به  سیدحسین مرعشی 

عنوان رییس ستاد انتخابات شورای شهر اصالح طلبان 
تهران انتخاب شد.

اسحاق جهانگیری
روز  لحظات  آخرین  در  جمهور  رئیس  اول  معاون 
ریاست  انتخابات  کاندیداهای  از  نویسی  نام  آخر 
جمهوری دوازدهم به وزارت کشور رفت و همچون 

سال 92 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد.
دکتر اسحاق جهانگیری در سال 1336 خورشیدی در 

شهرستان سیرجان استان کرمان به دنیا آمد. 
** سوابق تحصیلی: 

- ابتدایی تا پایان متوسطه، شهرستان سیرجان 
- کارشناسی در رشته فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان 
- کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مدیریت صنایع، 

دانشگاه صنعتی شریف 
- دکتری مدیریت صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی )واحد 

علوم و تحقیقات تهران( 
**سوابق اجرایی: 

- مسوول جهاد سازندگی شهرستان جیرفت 
- عضو شورای جهاد سازندگی استان کرمان 

- نماینده دوره های دوم و سوم مردم شهرستان جیرفت 
در مجلس شورای اسالمی 

- استاندار اصفهان در دولت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
و  وزیر صنایع  ادغام  از  و پس  فلزات  و  معادن  وزیر   -

معادن در دولت هفتم و هشتم 
و سپس  مدیریت صنعتی  سازمان  علمی  هیات  - عضو 

 )NGO( رییس هیات امنای بنیاد صنعت و توسعه
- معاون اول رییس جمهور در دولت حجت االسالم 

روحانی مرداد 1392 
تاکنون.

  مهندس محمد هاشمی
عضو  سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نیز با حضور در ستاد انتخابات 

کشور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.
برادر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از 
ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری با حضور در جمع 
خبرنگاران گفت: ضرورت هایی بود که دواطلب شوم؛ 
از جمله توصیه مرحوم هاشمی و همچنین با عنایت به 

صحنه رقابت الزم است، بیشتر از یک نفر در صحنه 

حضور داشته باشد. با توجه به آرمان و 
اندیشه های مرحوم آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی بر آن شدم در حد توانم 

آرمان های ایشان را پیگیری کنم.
انتخابات  در  حضورم  افزود:  وی 
درباره  و  بود  جمعی  تصمیم  حاصل 
زود  روحانی  نفع  به  کشیدن  کنار 
نیست،  معلوم  بزنم.  حرفی  است، 
رقابت چگونه باشد به من تکلیف شده 
حضورم  برای  و  باشم  داشته  حضور 

مشورت هم کردم.
داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات 
داشت:  اظهار  جمهوری  ریاست 
انتخابات،  عرصه  در  باید  صداوسیما 
راست  و  چپ  به  و  کند  عمل  ملی 
کاری نداشته باشد. خوشبختانه برنامه 
ششم ـ که تازگی به تصویب رسیده 
ـ اولویت ها را مشخص کرده و کشور 
بر آن اساس اداره می شود و من هم 
بر آن اساس کشور را اداره خواهم 
کرد.هاشمی ادامه داد:  در زمانی که 
رئیس این سازمان بودم، خدمت امام 
رسیدم که ایشان فرمودند: اگر کسی 
گرایش سیاسی خود را در صداوسیما 
اعمال کند، اشکال دارد؛  افرادی که 
در صداوسیما هستند باید اندیشه خود 
را زیر پای بگذارند و کشور را بدون 

گرایش اداره کنند. 

محمدمهدی زاهدی 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس  زاهدي  دکتر 
مجلس و وزیر علوم دولت نهم برای ثبت نام در انتخابات 
ریاست جمهوری وارد ستاد انتخابات کشور شد. دکتر 
رئیس  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی  محمدمهدی 

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جمع تعدادی 

از خبرنگاران پارلمانی با ارائه سوابق کاری خود، برای 
در  کرد.  کاندیداتوری  اعالم   96 ریاست جمهوری 
کارنامه فعالیت دکتر محمدمهدی زاهدی سفیر ایران 
در مالزی، وزیر علوم در دولت نهم، رئیس کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس نهم و عضویت در شورای 

مرکزی جامعه اسالمی مهندسین دیده می  شود.

جهانگیری، هاشمی و زاهدی 
کاندیداهای کرمانی ریاست جمهوری
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که  است  معتقد  مجلس  اصولگرایان  فراکسیون  عضو 
سیاسی  مباحث  برای  سنتی  و  کالسیک  روش های 
محمدمهدی  دکتر  نمی دهد.  جواب  انتخاباتی  و 
زاهدی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره شکست های پی در پی اصولگرایان در دهه نود 
و ضرورت بازسازی این جریان گفت: جریان انقالبی و والیت مدار کشور که ادعای زیاد در حوزه 
سیاست دارند باید بدانند که روش های کالسیک و سنتی برای مباحث سیاسی و انتخاباتی جواب 
نمی دهد بایستی رویکردهای جدید علمی و منطقی و با بهره گیری از جریان نخبه گری کشور را 

به میدان بیاورند.
وی اظهار داشت: علت شکست اصولگرایان در یکی دو انتخابات گذشته به این علت است که هنوز 
اصرار دارند با روش های سی سال پیش وارد انتخابات شوند، این تفکر و نگاه اصولگرایان باید نسبت 
به گزینه انتخابات عوض شود. زاهدی با بیان اینکه مشکل اصولگرایان را تندروی ها و فقدان رهبر 
نمی دانم بیان کرد: طرف مقابل اصولگرایان چون نیرو کم دارند لذا با یک نفر و دونفر به راحتی 
می توانند مسائل را هدایت کنند در جریان اصولگرا نیرو زیاد است و ما فقدانی از این بابت نداریم.

علت ناکامی اصولگرایان

حضور  به  اشاره  با  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
گسترده مردم در پای صندوق های رای گفت: حتی 
متخاصمین داخلی و خارجی به این نتیجه رسیده اند 
استقبال  اسالمی  آرای جمهوری  از صندوق  باید  که 

شود و مطالبه خود را پای صندوق ها نقد کنند.
اسالمی  جامعه  دبیرکل  باهنر  محمدرضا  مهندس 
پای  در  مردم  حضور  داشت:  اظهار  مهندسین 
صندوق های رای به رکوردی رسید که در نوع خود 
آنها  بر  دموکراسی  که  کشورهایی  مجموعه  بین  و 
حاکم است،  این مشارکت 72درصدی رکورد خوبی 
است. وی افزود: حتی متخاصمین داخلی و خارجی 
به این نتیجه واحد رسیده اند که باید از صندوق آرای 
جمهوری اسالمی استقبال شود و مطالبه خود را پای 

صندوق رای نقد کند. 
تئوریسین هایی که در  بیان این که  با  باهنر  مهندس 
سالهای 7۸و ۸۸دعوت به آشوبهای خیابانی می کردند 
باید پای  اند که  نتیجه رسیده  به این  چندسال است 
رسانه  حتی  گفت:  شوند،  حاضر  رای  های  صندوق 
های خارجی نیز دیگر برای عدم مشارکت مردم تبلیغ 

نمی کنند.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین ادامه داد: دموکراسی 
منافع و هزینه هایی دارد و امروز تئوریسین ها به این 
نتیجه رسیده اند که منافع رجوع به آرای مردم بیش 
از مضار آن است.  وی با اشاره به این که در مناظرات 

انتخاباتی حرف هایی مطرح شد که مستند نبود و در 
جایی به ثبات نرسیده شده بود، تصریح کرد: برخی 
ولی  است  حصول  قابل  شد  مطرح  که  هایی  وعده 
نبود.  هم  عمل  به  نزدیک  حتی  و  عمل  قابل  برخی 
مهندس باهنر خاطرنشان کرد: هنوز باور جدی ماست 
که شفافیت و گفت و گوی صریح و بی پرده منافعش 

بیش از مضارش است.
این که  بر  تاکید  با  مهندسین  اسالمی  دبیرکل جامعه 
قابل  و  خوب  اصولگرا  جریان  برای  انتخابات  نتیجه 
قبول بود، تاکید کرد: هرچند واگذار کردن انتخابات 

روسای  90درصد  جهان  در  ولی  داریم  قبول  را 
جمهوری که شرکت کردند دو دوره ای شده اند و 
این به دلیل امکانات و موقعیتی است که دارند و این 

افتتاح ها و کلنگ زنی ها تاثیر دارد.
افزود: همه تالشی که دوستان کردند  باهنر  مهندس 
و  زد  را  حرف  یک  و  شد  متمرکز  آرا  از  40درصد 
اقلیت قابل قبول و محاسبه ای است که دولت باید از 
ظرفیت آن استفاده کند. وی تاکید کرد: نزدیک ترین 
دوستان ما اگر االن بر این عزم باشند که ثابت کنند 
دولت روی کار آمده ناکارآمد است ظلم عظیمی به 
نظام است و باید تالش کنیم مشکالت حل شود و به 

نظرم باید 40درصد به کمک دولت بیایند.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با تاکید بر اینکه دولت 
باید متوجه باشد که این 40درصد دولت را رصد کنند 
و اگر توسط دولت متن ها حاشیه و حواشی متن شود 
این 40درصد نقد مشفقانه و دلسوزانه می کنند و جایی 

که الزم باشد به جامعه می گویند. 
مسابقات  از  اکنون  که  این  بیان  با  باهنر  مهندس 
باشگاهی وارد رقابت های بین المللی شده ایم، تصریح 
کرد: رییس جمهور ما باید با ترامپ و ۵+1مبارزه کند 
منطق  که  کردند  کاری  منطقه  در  دشمنان  اگر  و 
عقالیی ندارد، این را به رخ رییس جمهورمان نکشیم و 
باید کمک کنیم دولت حقمان را از گلوی دشمن به 

هر روشی بیرون بیاورد.

دولت از ظرفیت رقیب 
استفاده کند

مشارکت  80 درصدی کرمان 
در انتخابات

 
استاندار کرمان حضور جوانان پای صندوق های رای 
را کم نظیر توصیف کرد و گفت: رسانه های منطقه و 
جهان از حضور چشم گیر مردم پای صندوق های رای 
رزم حسینی در  علیرضا  مهندس  زده شده اند.  حیرت 

بازدید از ستاد انتخابات شهرستان کرمان و شرکت در 
نشست این ستاد افزود: اخالق سیاسی و انتخاباتی در 
این دوره در استان به خوبی رعایت شد و ما در چهار 

ستاد انتخاباتی، رقابت کامال منصفانه ای داشتیم.
انتخابات،  امنیتی  حوزه ی  در  این که  بیان  با  وی 
شهرستان  در  فقط  کرد:  خاطرنشان  نداشتیم  موردی 
با  ارتباطی  که  داشتیم  حادثه  مورد  یک  فاریاب 

انتخابات نداشت.
استاندار کرمان گفت: در تمام کشور مشارکت باالی 
70 درصد رقم خورده و برآورد ما باالی 40 میلیون 
شرکت کننده است. وی با اشاره به ۵0 هزار نفر عوامل 
دستگاه  افزود:  کرمان  استان  در  انتخابات  برگزاری 
قضایی، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی همکاری خیلی 
خوبی با ما داشتند و در فرآیند فعلی امکان تقلب در 
انتخابات وجود نداشته است. رزم حسینی اظهار کرد: 

و  اجرایی  نیروی  نفر   17 تا   11 رای  صندوق  هر  در 
نظارتی از ارگان ها و هیات های مختلف وجود داشته 

است که بر روند رای گیری نظارت می کنند.
مشارکت  گفت:  بازدید  این  در  هم  کرمان  فرماندار 
ثبت  از  نشان  کرمان  شهرستان  مردم  درصدی   ۸0
است.  شهرستان  این  برای  خوب  بسیار  رکورد  یک 
محمدعلی توحیدی افزود: 40۵ هزار نفر از واجدان 
انتخابات  در  کرمان  شهرستان  در  دادن  رای  شرایط 
شرکت کرده اند که رکورد بسیار خوبی را از خود بر 
جا گذاشته اند. وی گفت: رکوردی که مردم کرمان 
امروز در انتخابات به نام خود ثبت کرده اند نشان از 
وی  است.  مردم  باالی  شعور  و  درایت  هوشمندی، 
ضایع  کسی  از  حقی  این که  برای  کرد:  خاطرنشان 
و  دقیق  شمارش  برای  ظرفیت ها  تمامی  از  نشود 

صحیح آرا استفاده می شود.
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امروز، روز برادری و همدلی
ریاست  انتخابات  در  تهران گفت:  نماز جمعه  آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های 
برعهده  سال  چهار  را  کشور  اجرایی  مدیریت  که  می شود  انتخاب  فردی  جمهوری 
خواهد گرفت، این فرد باید بسیار فعال، به فکر ضعفا، پاک، به فکر اسالم، به فکر پیاده 
اینک  و  شده  تمام  رقابت ها  و  مناظره ها  باشد.  اساسی  قانون  مخصوصًا  قوانین  کردن 
زمان رفاقت است. از امروز باید رقابت به رفاقت تبدیل شود. آنچه در مناظره گفته شد 
براساس نیت درونی منتخبان بود اینک وظیفه نامزدها اخوت، برادری، صمیمیت، صفا، 
محبت و همکاری است. اگر جمله ای گفته شد که در شان انقالب و مردم نبوده نامزدها 

باید توبه کرده و از مردم عذرخواهی کنند.

سیاسیون قدر مردم را بدانند

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران اظهار امیدواری کرد که همه سیاسیون 
قدر ملت و نظام جمهوری اسالمی هم قدر سیاسیون موفق ایران را بداند. 

سیدحسین مرعشی در پیامی آورده است؛
این  مقابل  را سربلند کرد.هرچقدر در  ایران  و  تمام  را  بااراده خداوند، کار  ملت 
ملت تواضع کنیم و هرچه به این ملت خدمت کنیم پاسخ محبت و بزرگواری آنان 
ایم.امیدوارم که آقای دکتر روحانی و همه سیاسیون همراه ایشان بیش  را نداده 
از پیش قدر ملت را بدانند و امیدوارم نظام جمهوری اسالمی قدر سیاسیون موفق 

ایران را بداند.

پیام دکتر جهانگیری به مناسبت انتخابات

دیروز رقابت، امروز  رفاقت 

رهبری  بلند  خواست  تحّقق  ملت،   بزرگ  پیروزی 
معظم انقالب و تداوم اندیشه و راه اصالحات و اعتدال 
را به همه شهروندان عزیز،  شخصیت های ملی، علما و 
مراجع، دانشگاهیان و معلمان و دانشجویان، اصحاب 
اندیشه و فرهنگ و هنر و قلم، کارگران و کشاورزان 
و به منتخب شایسته مردم حجت االسالم و المسلمین 

دکتر حسن روحانی صمیمانه تبریک می گویم.
کارنامه  زرین  برگ   ،96 اردیبهشت  تاریخی  حماسه 
ملت ماست،  ملتی که با رشد و بلوغ سیاسی خود به 
قّله  بر  را  ایران  نام  و  نو داد  مردم ساالری جلوه ای 

بلند افتخار و اقتدار در منطقه و جهان نشانید. 
ملتی که با حضور و مشارکت و رأی معنادار خود در 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر 
و روستا قدرتی مضاعف به دولت تدبیر و امید داد تا 

راه دشوار آزادی و پیشرفت و رفاه ملی ادامه یابد.
و  کردند  تمام  شایستگی  به  را  کار  واقع  به  مردم 
همه سیاست مداران و مسئوالن را مرهون و مدیون 
خود  آگاهی  زمان  و  شناسی  مسئولیت   آگاهی، 
و  دختران  مردان،  و  زنان  عزیز،  ایرانیان  ساختند. 
پسران، از دورترین و محروم ترین روستاها و شهرها 
همه  به رغم  و  آفریدند  حماسه  جهان  جای جای  تا 
زیباترین  و  آمدند  میدان  به  تنگناها  و  کاستی ها 
صحنه های اعتماد را به نظام، اعتماد به خود و اعتماد 
به رییس محترم جمهور و دولت او به نمایش نهادند. 
از این پس همه ما در این صبح امیدی که دمیده است 
موظف هستیم تا این تحول را به درستی ببینیم و با 

قدردان  نو،  اراده ای  و  نو  مسئولیتی  نو،  نگاهی 
حماسه حماسه آفرینان باشیم و در راه پاسخگویی به 

خواسته ها و مطالبات به حق این ملت قدم برداریم.
به جای رقابت ها  انتخابات است،  از  بعد  اکنون روز 
زمان رفاقت ها فرا رسیده است. رییس جمهور اینک 
رییس جمهور همه است و باید در شنیدن صدای همه 
آنانکه به او رأی  دادند به ویژه رای اولی ها و همه 
آنان که رأی ندادند و حتی همه آنان که در انتخابات 

حضور نیافتند مشترکًا تالش کنیم.
و مرحله ای دیگر آغاز شده است،  روز  روزی دیگر 
تفاهم ملی، روز گفت وگوی ملی و روز مشارکت و 
همکاری ملی برای برداشتن گام های بلندتر به سوی 

توسعه همه جانبه کشور است.
من به سهم خود راهگشایی های رهبر معظم انقالب، 
حضور مؤثر همه جریان های سیاسی و شخصیت ها و 
این مقطع  را در  بزرگان کشور  ملی و همه  نخبگان 

صادقانه سپاس می گویم.
تاریخی ملت،  این نقش آفرینی  به یمن  امید دارم   
پاسخگوی همه  بیشتر  با تحرک  بتواند  آینده  دولت 

خواسته های جامعه جدید ایرانی باشد.

آیت اهلل هاشمی
برنده اصلی انتخابات 

انتخابات  نتیجه  به  توئیتری خود  نائب رئیس مجلس شورای اسالمی در حساب 
ریاست جمهوری دوازدهم واکنش نشان داد. دکتر علی مطهری در توئیتر خود 
نوشت: برنده انتخابات مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی است که گفت؛ من 

دیگر به خاطر آگاهی مردم، برای آینده انقالب اسالمی نگرانی ندارم.
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انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه  فعالیت  با  رابطه  در  حسینی  سیدمحمد  دکتر 
که  داشت  نظر  در  خود  تشکیل  ابتدای  از  مردمی  جبهه  گفت:  انتخابات  از  بعد 
فعالیت هایش را محدود به انتخابات ریاست جمهوری نکند؛ در مجمع عمومی جمنا 
30 نفر به عنوان شورای مرکزی برای یک سال انتخاب شدند که وظایف خود 
را دنبال کنند. البته از ابتدا مسئولیت سنگین فعالیت های انتخاباتی بر دوش جبهه 
قرار گرفت که بیشترین توان خود را در ساماندهی مجموعه و جلوگیری از تفرقه 

و تشتت به کار گرفت. 
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی افزود: جبهه مردمی 
انتخابات  از  بعد  بالفاصله  جمله  از  می دهد  ادامه  خود   کار  به   انتخابات  بعداز 
جلسه شورای مرکزی برگزار شد که در آن تمامی اعضا تاکید داشتند فعالیت ها 
با قوت استمرار پیدا کند و بر همین مبنا همایش سراسری جبهه با حضور مسئوالن 
استان ها و شهرستان ها و اقشار با مشارکت بالغ بر 600 نفر در اولین پنجشنبه بعد 
از انتخابات تشکیل شد و اعضا دیدگاه ها و نظرات خود را در مورد نقاط قوت و 
ادامه  بر سر چگونگی  بیان کردند و همچنین بحث  انتخاباتی  فعالیت های  ضعف 

فعالیت ها صورت گرفت. 
با  دکتر حسینی افزود: قرار است در ماه مبارک همایشی از سوی جبهه مردمی 
حضور اقشار مرتبط باجمنا برپا شود تا ضمن طرح نظرات از زحمات ارزنده آنان 

تقدیر شود.
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران با تاکید بر این که در آینده دامنه کار جبهه 
مردمی گسترده تر خواهد شد، گفت: در فرصت کوتاه تا انتخابات امکان جذب 
همه نیروها وجود نداشت اما اکنون این فرصت وجود دارد تا دیگر نیروهای فعال 

و دلسوز را جذب کنیم و اقدامات را از جهت کمی وکیفی ارتقاء بخشیم. 
دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی بیان کرد: اعضای 27 کمیته اقشار جبهه 
دیدگاه کارشناسی و تحلیل ها و راهکارهای خود را مطرح خواهند کرد و جبهه 
مردمی به عنوان یک مجموعه فعال نظرات تخصصی خود را در زمینه های  مختلف 
امیدواریم  که  می کنند  تبیین  بین المللی  و  علمی  فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی، 

تاثیرگذار در اداره بهتر امور کشور باشد.
دکتر حسینی درباره این که با بررسی نقاط قوت و ضعف به چه نتیجه ای رسیده اید، 
گفت: این که توانستیم به گزینه واحد از بین 21 کاندیدا برسیم تا مثل انتخابات 
سال 92 با تفرقه و تشتت مواجه نباشیم یک موفقیت محسوب می شود.  او اظهار 
داشت: آسیب شناسی واقع بینانه بعد از انتخابات دست مایه ای برای انتخابات بعدی 
خواهد بود. کما اینکه دوسال و نیم آینده انتخابات مجلس و همچنین چهار سال 
دیگر ریاست جمهوری را پیش رو داریم. بنابراین الزم بود نظرات فعاالن را جویا 

باشیم.

اظهار  دهم،  دولت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
خاص  اقتضائات  مردمی  جبهه  سازماندهی  داشت: 
عناصر  دادن  مشارکت  جمله  از  می طلبد  را  خود 
باید  اقشار  کمیته های  وتقویت  متعهد  و  کارآمد 
این  با  رابطه  در  حسینی  دکتر  گیرد.  قرار  مدنظر 
انتخابات  که بزرگترین نقطه ضعف اصولگرایان در 
در  اصولگرایان  گفت:  شود،  رفع  باید  که  بود  چه 
با  و  داشتند  قبولی  قابل  و  مثبت  عملکرد  مجموع 
و  اختالفات  از  توانستند  مردمی  جبهه  شکل گیری 
دارد  وجود  که  نکته ای  اما  کنند  پرهیز  تعارضات 
به  دیر  جبهه،  وفاق  مورد  کاندیدای  است  این 
آشنا  و  ایشان  معرفی  فرصت  و  آمد  رقابت  صحنه 
شدن مردم با نقطه نظرات وی بسیار کم بود. عضو 
حضور  اگر  شاید  داد:  ادامه  جمنا  رییسه  هیات 
حجت االسالم رییسی زودتر قطعی می شد و فرصت 
بیشتری برای سازمان دهی نیروها و پاسخ به شبهات 
ایشان  برنامه های  و  با دیدگاه  مردم  وجود داشت، 
بیشتر آشنا می شدند و نتیجه بهتری حاصل می شد. 

وزیر ارشاد دولت دهم  با بیان این که در دوره های 
انتخابات  از  قبل  سال  یک  حدود  از  بعضا  قبل 
فعالیت های تبلیغاتی و سفر به استان ها و شهرستان ها 
و دیدار و گفت  وگو با اقشار مختلف و صاحب نظران 
شروع می شد. اما در این دوره در تنگنای زمانی قرار گرفتیم، افزود: البته آقای 
استان ها  برنامه فشرده و فرصت کم در مراکز همه  رئیسی همت کرد و در یک 
کنیم.  برنامه ریزی  می توانستیم  بهتر  داشتیم  بیشتری  وقت  اگر  اما  کرد  سخنرانی 
از طرفی شاهد بودیم دولت مستقر از همه ابزارها و امکانات و رسانه هایی که در 

اختیار داشت کمک گرفت. 
و  مناظره ها  در  رئیسی  آقای  رقیب  کاندیدای  ازسوی  داد:  ادامه  حسینی  دکتر 

سخنرانی ها مباحث ساختارشکنانه ای مطرح شد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که به طور طبیعی همه روسای جمهور 
بر رئیس جمهور مستقر فائق  بتوان  دو دوره ای بوده اند و کار دشواری است که 
آمد، تصریح کرد: برای این که دولت مستقر کنار رود نیاز به یک سلسله اقدامات 
جدی برای متقاعد ساختن مردم هست وگرنه بسیاری از مردم امیدوار بودند که 
دولت در دور دوم اقدامات اساسی تری را انجام  دهد و استداللشان این بود که 
نتیجه  انجام شده و در چهار سال دوم  در چهار سال اول زمینه سازی های الزم 
بهتری حاصل می شود. عضو شورای مرکزی جبهه مردمی گفت: جمعی از مردم 
در اثر تبلیغات تخریبی نگران و مرعوب شده بودند که با روی کار آمدن آقای 
رئیسی جنگ می شود. القائات گسترده باعث شد حتی مجموعه ای از کسانی که در 
گذشته انتخابات را تحریم می کردند این بار برای انتخاب نشدن آقای رییسی وارد 
پیرزن هم داشتیم!    و  پیرمرد  اولی های  انتخابات رای  این  یعنی در  صحنه شدند 
دکتر حسینی در رابطه با این که اصولگراها برای بازسازی خود چه اقدامی باید 
انجام دهند، گفت: سازوکار جبهه مردمی یک سازوکار معقول و منطقی است که 
باید آن را تقویت کنند و اصولگرایان بدانند که با انشقاق و تفرقه نتیجه ای حاصل 
نمی شود. البته منظور این نیست که تشکل ها و احزاب اصولگرا فعالیت هایشان را 
متوقف کنند بلکه آنها تشکل های خود را فعال تر کنند اما در نهایت با محوریت 
جبهه مردمی به جمع بندی، هماهنگی و تقسیم کار برسند  و یک آهنگ را بنوازند.
دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی تاکید کرد: بر این باوریم که  احزاب و 
تشکل های اصولگرا اقدامات جدی تر داشته باشند و فعالیت آنها به مقطع انتخابات 
نتیجه  به  نیل  باشند  پذیرا  را   مردمی  جبهه  محوریت  همه  اگر  و  نباشد  محصور 
بود. خوشبختانه در حال حاضر جبهه در سراسر کشور  نخواهد  از دسترس  دور 
حتی شهر های مرزی نیرو دارد که اگر آنها تقویت شوند و درس ها و عبرت های 
انتخابات 96 نصب العین قرارگیرد و طرحی نو در انداخته شود، درانتخابات بعدی 

نتیجه مطلوب حاصل می شود. 
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی  در رابطه با مجوز جمنا گفت: جبهه به معنای 
مجموعه ای است که چند حزب و تشکل را زیر چترخود دارد و این ویژگی در 
خصوص جبهه مردمی صدق می کند و دبیران کل چند تشکل در شورای مرکزی 
جمنا حضوردارند و بخش حقوقی جبهه دراین باره اقدام الزم را انجام می دهد.

تحلیل سخنگوی جمنا از انتخابات
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به نمایندگی از اهالی رسانه صورت گرفت:

تجلیل حجت االسالم دعایی 
از دکتر ظریف

پیشین  و  جدید  سخنگویان  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  ظریف  دکترمحمدجواد 
وزارت خارجه و همچنین مراسم روز خبرنگار، در ابتدای سخنان خود با اشاره به 
سخنان سید محمود دعایی سرپرست روزنامه اطالعات و ارائه تقدیرنامه از سوی 
وی به نمایندگی از جامعه  رسانه ای کشور به ظریف گفت:  آقای دعایی امروز هم 

مثل همیشه من را شرمنده کردند. 
صارمی خبرنگار  شهید  یاد  گرامیداشت  و  خبرنگار  روز  تبریک  با  خارجه  وزیر 
خبرگزاری ایرنا و دیپلمات های کشورمان که در مزار شریف به شهادت رسیدند، 
بوده است  و رسانه  یک رسالت همراه و همزاد  اظهار داشت: رسالت دیپلماسی 
و  متبلورتر  پیوند مقدس  این  بار دیگر  با خون شهدای رسانه و دیپلماسی یک  و 
مطمئن تر شد.   وی گفت : امیدواریم این همکاری که همواره بین وزارت خارجه 
و امور رسانه ای بوده است، همیشه پا برجا بماند چرا که هر دو خواهان خیر برای 
کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران هستند.  این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین 
با تسلیت در گذشت خبرنگار جوان خبرگزاری فارس که به علت ایست قلبی دار 
فانی را وداع گفت، افزود: در آستانه سالگرد شهادت چهار نفر از همکاران وزارت 

خارجه ما در حادثه منا هستیم که یاد و خاطره آنها را هم گرامی  می داریم.  
دکتر ظریف در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تغییر سخن گویان 
وزارت خارجه در ماه های اخیر اظهار داشت: از ابتدای مسئولیتم سه نفر از بهترین 
همکارانم که با امر رسانه آشنا بودند مسئولیت سخنگوی وزارت خارجه را برعهده 

داشتند. 
 در ابتدا خانم افخم بودند که اکنون به عنوان نخستین سفیر زن بعد از پیروزی 
آقای  باره  همین  در  و  هستند  فعالیت  به  مشغول  مالزی  اسالمی در  انقالب 
مسئولیت  در  انصاری  آقای  از حضور  ایشان شدند.  بعد  جابری انصاری جایگزین 
خطیر معاونت عربی و آفریقا، برادر بسیار ارزشمند و توانمندم جناب آقای بهرام 

قاسمی چند هفته ای است که این مسئولیت را به درخواست بنده پذیرفته اند.  
هستند،  قائل  ویژه ای  اهمیت  رسانه  برای  دوستان  تمامی این  این که  بیان  با  وی 

افزود:  امیدواریم تعامل موجود بین وزارت خارجه و رسانه ها حفظ شود و ارتقا 
پیدا کند.   بنا به این در ابتدای این مراسم و پیش از سخنان وزیر خارجه، سرپرست 
روزنامه اطالعات در سخنانی از زحمات تیم دیپلماسی کشور از جمله شخص وزیر 
اطالع   و  ارتباطات  معاون  اسماعیلی  پرویز  مراسم ،  این  در  کرد.   تقدیر  خارجه 
رسانی دفتر رئیس جمهوری ، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی  ، مدیران رسانه ها نیزحضور داشتند. 

متن سخرانی حجه االسالم سیدمحمود دعایی به این شرح است: 
دین و دانش، تاریخ و تمدن، اندیشه و اخالق، فرهنگ و فضیلت، توسعه و تعالی 
و در یک کالم بقای حیات معنوی و ماّدی مّلت ها مالزمه تاّم و تمام دارد با این 
اصل اساسی که نقش آفرینان فّعال در گستره هر سرزمین، اعّم از دولت و ملت، 
نه تنها به عمق و عظمت وظایف الهی و انسانی خویش آگاه باشند بلکه در مقام 
انجام وظیفه و گزینش شیوه های مؤثر و ممکن و البته مطلوب در طّی این طریق، 
از توفیق علمی و عملی و از توان مدیریت و مراقبت همه جانبه برخوردار باشند.   
جامعه مطبوعاتی، که علی القاعده به لحاظ شخصیت حقوقی اش رکنی از ارکان 
هویت و حاکمیت ملی در هر کشور محسوب می شود، خود را عضوی از اعضا و 
جزیی از اجزای قوام  بخش و دوام  دهنده این حاکمیت و هویت ملی و حلقه 

رابط مردم و منتخبان برآمده از اراده و آرای مردم می شمارد.  
و  سرشت  به  نسبت  رسانه ای اش،  رسالت  اقتضای  به  که  است  طبیعی  بنابراین 
احساس  باب  این  در  و  بوده  حساس  همواره  خویش  میهنی  و  ملی  سرنوشت 
مسئولیت می کند.  اکنون همین جامعه مطبوعاتی است که به ندای وجدانی خود 
امور خارجه کابینه  پاسخ می دهد و جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف، وزیر 
دکتر حسن روحانی در دولت جمهوری اسالمی ایران را به عنوان نمونه و نمادی 
از ایمان و اندیشه و آگاهی، و نشانه نیرومند و نام داری از انجام وظیفه  ظریف و 
و  تهنیت  شایسته  را  او  و  برمی گزیند،  تاریخی  سنگین  مسئولیت  مسند  در  شریف 

قدردانی و حق شناسی می داند.  
مذاکرات  نشیب  و  فراز  ُپر  راه  در  ظریف،  محمدجواد  دکتر  که  آوری  رنج  بار 
رهبر  نظارت  و  هدایت  از  بهره گیرنده  و  ملت  اراده  نماینده  عنوان  به  هسته ای، 
او  با  تاریخی  رنجبر  این  در  نیز  ارجمندش  یاران  البته  و  کشید،  بردوش  انقالب، 
در  را  اسالمی  جمهوری  دولت  خارجه  امور  وزیر  نام  بوده اند،  همگام  و  همراه 
صدر صحیفه مقاومت های سیاسی و مردمی و برفراز کارنامه دفاع از میراث واالی 
انسانی و منافع ملی، ثبت و ضبط کرده است.  جامعه مطبوعاتی کشور، آرزومند 
و  ایمان  و  عمل  و  علم  بر  تکیه  با  ظریف،  محمدجواد  دکتر  که  است  امیدوار  و 
لحظات  در  که  باشد  برخوردار  توفیق  این  موهبت  از  همچنان  خویش،  اندیشه 
سرنوشت ساز تشخیص و تصمیم، بتواند به مقتضای آرمانگرایی واقع بینانه و به لوازم 
الینفّک ایستادگی آگاهانه و شرافتمندانه اش، بر سر پیمانی که نگاهبانی از منافع 
ملی کشور را تأمین و تضمین کند، با فرخندگی و سرافرازی عمل نماید.  بنا به این 
گزارش سرپرست روزنامه اطالعات در پایان سخنانش، لوح سپاس و تقدیری را به 

نمایندگی از جامعه مطبوعاتی کشور به محمدجواد ظریف تقدیم کرد. 
متن لوح سپاس جامعه مطبوعاتی کشور خطاب به دکترظریف به این شرح است: 
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صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

وزیر فاضل، فرهمند و فداکار امور خارجه
جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف )دام اجالله( 

شخصیتی  وجود  نعمت  از  را  ما  که  پروردگاریم  نهان  و  آشکار  الطاف  شکرگزار 
ارجمند، فرهیخته، خدوم، دانشور، متعهد و از خودگذشته ای بهره مند کرد تا نظام 
مستقل و مردمی جمهوری اسالمی را از برکات وجودش برخوردار گرداند؛ وجود 
اراده  و  و عزم  پشتکار  و  نجابت درونی  و  مکتبی  پرورش  سایه  گرانقدری که در 
به نظام جمهوری اسالمی  تعهد و فداکاری و وفاداری  ایمان و  از همه،  و مهمتر 
ایران، مردم و رهبری، در بحبوحه حوادث و دسیسه ها و فریبکاری های روزگار، 
به یاری کشور در آمد و سکان سترگ دیپلماسی کشور را به دست باکفایت گرفت 

و بار مذاکرات طاقت فرسا برای احقاق حقوق َحقه ملت بزرگ ایران را به جان 
خرید. این وجود عزیز، نعمتی است گرانسنگ که بار عزت و آزادگی و سربلندی 
سرزمین سروقامتان و سبز باوران را به شایستگی به دوش دارد و ایرانیان آزاده به 
جوهر و گوهر وجودش می بالند و مردم و رهبری ایران عزیز، هر شب دعاگوی 
سالمت و صالبت و سعادت وجود او و یارانش از درگاه پروردگار هستند. خدا را 
شاکریم که ُدّر درخشان وجودتان را، به واسطه درایت و فراست رئیس جمهوری 
ارجمند، همچون مرواریدی از صدف بیرون کشید و به ایران و جهان معرفی کرد 
تا هم مردم ایران به شکرانه داشتن چنین فرزند فرزانه ای بر خود ببالند و هم به 
و  فرهیخته  آن شخصیت  به  پیشین  بی اعتنایی های  و  جفاها  الهی،  حکیمانه  تقدیر 
افتخارآور، به شایستگی جبران شود و هم دولت و ملت بزرگ ایران از میوه فضل 

و فراست آن دیپلمات زبده و کاردان و مؤمن و میهن دوست بهره مند گردند. 
اینک در سی و هشتمین سال استقرار جمهوری اسالمی ایران، کارنامه روشن شما 
در نبرد مقدس عرصه دیپلماسی در پیش چشمان مردم خداشناس و زرشناس ایران 
به افتخار می فروزد و می تابد و به یاری ایزد منان برای همیشه تاریخ، فروزنده و 
تابناک خواهد ماند. همزمان با روز خبرنگار، که مصادف با سالروز شهادت توأمان 
و به هم آمیختن خون سربازان عرصه رسانه و دیپلماسی است و به شکلی نمادین 
یاد  به  دیپلماسی  عرصه  رزم آوران  از  را  رسانه  و  قلم  اهالی  حمایت  و  همراهی 
می آورد، ما به نمایندگی از مطبوعات و رسانه های کشور بر خود فرض می دانیم 
مجاهدت های مجّدانه شما و یارانتان را در پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسالمی 
و حفظ عزت و کرامت و صالبت ملت ایران، صمیمانه و جانانه پاس داریم و سپاس 
گوییم.    17/ ۵/ 139۵    مدیران مسئول، سردبیران و خبرنگاران رسانه های کشور  

انتخاب اعضای شورای اسالمی
 شهر کرمان

 
فرماندار کرمان نتایج شمارش آرای انتخابات شورای 
توحیدی  اعالم کرد. محمدعلی  را  این شهر  اسالمی 
دارد  عضو   11 کرمان  شهر  شورای  این که  بیان  با 
گفت: حسین چناریان، علی بهرامی، زهرا ایرانمنش، 
محمدجواد  کرمانی،  ارجمند  رامین  فرشاد،  محمد 
منصور  میرحسینی،  معین زاده  کامیاب، سیدمحمدرضا 

ایرانمنش، علی خدادادی، علی اکبر مشرفی و ماه بانو 

معصوم زاده اعضای اصلی شورای شهر کرمان هستند.

مویدی،  فتح اله  لری،  زهرا  حسن زاده،  احمد  وی 

اعضای  عنوان  به  را  امیری  رضا  و  عرب نژاد  حمیده 

علی البدل شورای شهر کرمان معرفی کرد. فرماندار 
در  را  شهرستان  این  مردم  حضور  و  استقبال  کرمان 
انتخابات روز گذشته کم نظیر و بی سابقه اعالم و اظهار 
کرد: علی رغم این که 40 شعبه ی اخذ رای در کرمان 
نسبت به دوره ی قبل بیش تر در نظر گرفته شده بود 
اما ازدحام جمعیت شعب اخذ رای را شاهد بودیم. 
توحیدی با اشاره به نتایج شمارش آرای شورای شهر 
شعبه  محل  در  شده،  داده  آرای  کرد:  بیان  کرمان 
شمرده و صورت جلسه از طریق سامانه ی الکترونیک 

در سیستم فرمانداری ثبت می شود.

در ابتدای این جلسه، آیت اهلل موحدی کرمانی، ضمن تجلیل از شخصیت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی، یاد و خاطره رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرامی 

داشت. 
وی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر، بر اهمیت و 
نقش برجسته انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و گفت: انتظار 
می رود کسانی که قابلیت انجام این مسئولیت مهم را دارند، ثبت نام کنند و مردم 
وفادار، مؤمن و انقالبی ایران همچون گذشته در این دوره از انتخابات نیز با حضور 
پرشور و حماسی خود در انتخابات، ضمن نشان دادن اقتدار مردمی نظام اسالمی به 
دشمنان، برگ زرین دیگری در تاریخ منّور و مشعشع جمهوری اسالمی ایران اضافه 
کنند. آیت اهلل موحدی کرمانی توجه و هوشیاری کامل مردم را برای تحقیق در 
مورد کاندیدای اصلح و انتخاب رئیس جمهوری دلسوز، خدمتگزار و انقالبی مورد 

تأکید قرار داد.
در ادامه جلسه، محسن رضایی دبیر مجمع، با تبریک آغاز سال جدید به اعضاء و 
مردم ایران، گفت: این جلسه که در پایان دوره پنج ساله مجمع تشخیص مصلحت 
نظام برگزار می شود، صرفا یک جلسه مشورتی است. وی با ارائه گزارشی از عملکرد 
نظرات  خواهان  خود،  ساله  پنج  دوره  پایان  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 

مشورتی اعضاء برای دوره بعدی مجمع شد.
در پایان 1۵ نفر از اعضای مجمع نظرات خود را ارائه کردند که مقرر شد مجموع 

نظرات خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شود.

آخرین جلسه مجمع  به ریاست  
آیت اهلل موحدی کرمانی
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مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
مجرمان  گفت:  کرمان  استان 
محکوم  رایگان  عمومی  خدمات  ارائه ی  به  زندان  به جای  غیرخطرناک  جرایم 

می شوند. 
دادخدا ساالری در جلسه ی بررسی اجرای ماده 79 قانون مجازات اسالمی که 
براستفاده از مجازات های جایگزین حبس تأکید دارد، از اجرای طرح ارائه ی 
خدمات عمومی رایگان در راستای سیاست های کاهش جمعیت کیفری زندان ها 
با دهه ی مبارک فجر در  از مجازات های جایگزین حبس، هم زمان  استفاده  و 

این که  بیان  با  وی  داد.  خبر  کرمان  استان 
را  الزم  اصالحی  اثر  زندان  سبک،  جرایم  در 
ندارد، گفت: هدف اصلی اجرای طرح ارائه ی 
جمعیت  کاهش  رایگان،  عمومی  خدمات 
مجرمان  به  فرصت  دادن  و  زندان ها  کیفری 
برگرداندن  هم چنین  و  جامعه  بر  آنان  بزه  اثرات  کاستن  برای  غیرخطرناک 

شرافت مندانه ی آن ها به دامن جامعه است.
ساالری تأکید کرد: این طرح شامل جرایم سبک و جرایم غیرعمد بوده و مربوط 
به جرایم خشن و جرایم علیه اموال و اشخاص نیست و شامل افرادی می شود که 
فاقد سابقه ی کیفری هستند و امید به اصالح آن ها وجود دارد. وی با بیان این که 
ساز و کار اجرای این طرح، تهیه شده است، گفت: با توجه به تأکید آقای موحد، 
رییس کل دادگستری، اجرای ماده 79 قانون مجازات اسالمی به صورت استانی و 

با مدیریت دادسرای مرکز استان در حال انجام است.

افزایش جذب قاضی

در برنامه ششم توسعه جذب قاضی و کارمند پیش بینی 
شده است و ما هم این برنامه را در دستور کار داریم. 

با اشاره به این که  حجه االسالم مصطفی پورمحمدی 
کاهش اطاله دادرسی جزو دغدغه های دستگاه قضائی 
کشور است، گفت: ما برای رسیدن به این هدف دنبال 

جذب افزایش قاضی هستیم. وی در ادامه افزود: با 

توجه به این که جذب قاضی و کارمند هم در برنامه 

ششم توسعه هم پیش بینی شده است، ما در سال آینده 

هم قاضی و کارمند جذب خواهیم کرد.

محکومیت مجرمان غیرخطرناک 
به ارائه  خدمات عمومی رایگان

وزیر دادگستری:

عدم وجود مدیر
 دو تابعیتی

بیان  با  وزیر دادگستری 
این که مدیر دو تابعیتی 
گفت:  نداریم  اداری 
داده  که  لیستی  چند 
بررسی  حال  در  و  است  شرکت ها  به  مربوط  شده 
چند  که  نفر   1۵ تا   14 شده  بررسی  که  عددی  است 
ندارند.  مسئولیت  و  کشورند  از  خارج  در  آنان  نفر 
بیان  با  پورمحمدی  حجت االسالم والمسلمین مصطفی 
دولت  برنامه های  اولویت  در  فساد  با  مبارزه  که  این 
قرار دارد اظهار داشت: در مبارزه با مفاسد تصمیمات 
خوب گرفته شده و با جدیت دنبال می شود جلسات 
ملی  مرجع  شده  برگزار  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه 
فعالت  دیگری  حوزه  در  فساد  ضد  کنوانسیون 
نظارتی  دستگاه  شورای  که  این  بیان  با  وی  می کند. 
با فساد کار می کند گفت: مجموعه  مبارزه  در حوزه 
خصوص  به  مفاسد  کاهش  از  حاکی  فعالیت ها  این 
پرونده های  دیگر  و  است  بزرگ  اقالم  و  در حجم ها 

بزرگ کمتر مشاهده می شود. 
کشور  در  فساد  که   این  بیان  با  دادگستری  وزیر 
مربوط  می بینیم  که  آنچه  کرد:  تصریح  شده   کنترل 
و  به دوره های گذشته است که دارد کشف می شود 
کشف شده و با آن مبارزه می شود. پورمحمدی با بیان 
روبه رو  قاچاق  کاهش  با  قاچاق  حوزه  در  که  این 

به طور جدی  زمین خواری  بخش  در  افزود:  هستیم 
این پدیده کنترل شده و پرونده های بزرگ در این 
می کنیم  کشف  آنچه  و  نداریم  تقریبا  اخیر  سال  سه 
زمین  حوزه  به  گذشته  در  که  تجاوزاتی  و  تصرفات 
موضوع  از  که  این  بیان  با  وی  است.  گرفته  صورت 
فساد چه اقتصادی و اداری هنوز رنج می بریم  تاکید 
کوچک  و  متوسط  بیشتر  زمینه   این  در  فسادها  کرد: 
مناسبات  و  اجتماعی  اداری  فرهنگ  باید  این  است 
راه حل  افزود:  دادگستری  وزیر  اصالح شود.  اداری 
دولت  سازی  چابک  و  سازی  کوچک  همان  که  آن 
و  توسعه دولت الکترونیک است. پورمحمدی با بیان 
این که کارهای زیادی دراین عرصه انجام شده گفت: 
بسیار  کارهای  مختلف  بخش های  در  مجزا  به صورت 
با همین آهنگ ادامه دهیم  زیادی انجام شده و اگر 
چشم انداز قابل قبول و روشنی خواهیم داشت. وی 
تابعیتی اداری نداریم گفت:  بیان این که مدیر دو  با 
چند لیستی که داده شده مربوط به شرکت ها است و 
در حال بررسی است عددی که بررسی شده 14 تا 1۵ 
نفر که چند نفر آنان در خارج از کشورند و مسئولیت 

ندارند.
وزیر دادگستری بیان کرد: ازاین تعداد مدیران یکی 
دو تا شرکت غیردولتی هستند و کنترل شده از سالهای 
گذشته مراقبت و برخورد می شود اینها حق مسئولیت 
پذیری نداشته و نخواهند داشت. پورمحمدی با بیان 
اینکه از یک فشار و یک ظلم بزرگ بین المللی خارج 
منطقه ای جهانی  عرصه  در  کرد:  نشان  شده ایم خاطر 
انقالب  و  ما  ملت  برای  بزرگی  دستاورد  بین المللی  و 
و  حفظ  که  است  این  مهم  که  شده  حاصل  اسالمی 
ندهیم  دشمن  به  شکنی  عهد  اجازه  و  شود  اجرایی 
انقالب  جایگاه  وی،  است.  بزرگی  دستاورد  این  و 
با  مبارزه  و  مظلومان  مسلمانان  از  را در دفاع  اسالمی 

صورت  به  افزود:   و  دانست  باال  بسیار  تروریست ها 
مبارزه  در  بزرگی  جایگاه  اسالمی  جمهوری  روشن 
منطقه دارد  فعالیت های تخریبی در  و  تروریست ها  با 
بیان  با  دادگستری  وزیر  است.  مشهود  کشور  امنیت 
اینکه در رشد اقتصادی امسال به نرخ باالی 7.۵درصد 
رسیده ایم گفت: در این عرصه بدون نفت به رشد ۵ 
درصد دست یافته ایم  این  رکورد قابل توجه ای است 
و این در حالی است که تراز تجاری کشور به  مثبت 
کاهش  از  پورمحمدی  االسالم  است.  حجت  رسیده 
و  است  رقمی  تورم تک  بیان کرد:  و   تورم خبرداد 
نگرانی  و  جامعه  مهم  مشکل   ،همچنان  اشتغال  مشکل 
عمده است. وی با بیان این که در توسعه علمی رشد 
اقتصادی  و سومین کشور رشد  را حفظ کردیم  خود 
علمی  مختلف  بخش های  در  افزود:  هستیم  دنیا 
توسعه  در  و  هستیم  زیر10  رتبه های  دارای  همچنان 
صنعتی باالی 10.۵ رشد صنعتی ثبت شده و صادرات 

به همین نسبت بوده است. 
کاالی  مصرف  به  توجه  بر  تاکید  با  دادگستری  وزیر 
مصرف  مورد  در  وقتی  کرد:  نشان  خاطر  داخلی 
که   است  ان  معنی  به  می شود  تاکید  داخلی  کاالی 
تولید  کشور  در  کاال  این  که  رسیدیم  جایگاهی  به 
می شود. پورمحمد بیان کرد: اینکه امروز می گویم از 
کاالی داخلی استفاده کنید چون خوشبختانه تنوع و 
کیفیت تولید قیمت تولید دارد خود را به حد رقابت 
افزود:کشور  وی  است.  رسانده  خارجی  تولیدات  با 
ظرفیت خود را در تولید نشان داده و امروز می توانیم 
بدهیم  بلند  با صدای  را  و مصرف داخلی  تولید  شعار 
تولید  مختلف  و در موضوعات  اندازه کافی  به  چون 
پایان  به  عالقه  و  دوستی  محبت  و  خوبی  با  داریم 

برسانیم.
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معاونت  پیشگیری  مدیر 
از  پیشگیری  و  اجتماعی 
دادگستری  جرم  وقوع 
کل استان کرمان از حضور 
دائمی و هر روزه مددکاران در دادگاه ویژه اطفال و 
نوجوانان و دادسرای اطفال و تشکیل پرونده شخصیت 

به فوریت خبر داد.
محبوبه میرزا بیگی با اشاره به مواد قانونی 31۵ و 410 
آئین دادرسی کیفری مبنی بر حضور مشاور در محاکم 
دغدغه  رفع  جهت  داشت:  ابراز  نوجوانان،  و  اطفال 
با  دادرسی،  جلسات  در  مددکاران  و  مشاوران  حضور 
جرم،  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  حمایت 
دادستان  و  کرمان  دادگستری  انسانی  منابع  معاونت 
عمومی و انقالب مرکز کرمان اداره مددکاری دادسرا 

کار  به  شروع  به  اشاره  با  میرزابیگی  شد.  اندازی  راه 
ماه،  اسفند  اول  از  دادسرای کرمان،  مددکاری  اداره 
افزود: وجود مددکار از اهمیت بسزایی برخوردار است 

و قانونگذار نگاه بالینی به مددکاری دارد.
از وقوع  پیشگیری  پیشگیری معاونت اجتماعی و  مدیر 
جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: با حضور 
مشاوره در دادگاه اطفال تشکیل پرونده شخصیت در 
می  انجام  فوریت  قید  به  نوجوانان  و  اطفال  محاکم 
پذیرد.وی بااشاره به این مهم که سه ضلع شیوه بالینی، 
دارند،  بسزایی  اهمیت  بالینی  کارگزار  و  بالینی  ابزار 
از  استفاده  های جایگزین  مجازات  بالینی  ابزار  گفت: 

ظرفیت نهادهای نوظهور مانند حکم به معافیت از کیفر، 
است.  غیره  و  مراقبتی  غیر  و  مراقبتی  تعویق  و  تعلیق 
های  واحد  بالینی،  کارگزاران  کرد:  نشان  خاطر  وی 
مددکاری و مشاوره هستند، که بایستی اصولی را مورد 
توجه قرار دهند که اعتماد دادگاه و ارباب رجوع را 
مخدوش نکنند و رعایت حقوق شهروندی افراد مراجعه 
کننده و از همه مهم تر حفظ اسرار مردم که در مواد 
مدیر  باشد.  مدنظر  باید  همواره  شده،  اشاره  قانونی 
از وقوع جرم  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  پیشگیری 
توجه  با  شد:  یادآورد  کرمان  استان  کل  دادگستری 
اول  از  کرمان،  دادسرای  مددکاری  اداره  تشکیل  به 
مددکاران  روزه  و هر  دائمی  ماه شاهد حضور  اسفند 
در دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادسرای اطفال و 

تشکیل پرونده شخصیت به فوریت می باشیم.

راه اندازی اداره مددکاری 
دادسراها

بانوان کرمان
11 درصد از قضات

معاون منابع انسانی قوه  
قضاییه گفت: ۸ درصد 

قضات شاغل در قوه  
قضائیه بانوان هستند و 
این درحالی است که11 درصد قضات استان کرمان 

بانوان هستند که ازمیانگین کشوری باالتر است. 
حجت االسالم والمسلمین علی رضا امینی افزود: هشت 

درصد قضات را خانم ها تشکیل می دهند که حدود 

۸00 نفر هستند و بیش تر در دادیاری های دادسراها 
فعالیت می کنند و تعداد کمی هم ابالغ بازپرسی 

گرفته اند که اتفاق جدیدی بود.
معاون منابع انسانی قوه ی قضاییه اضافه کرد: تعدادی 
برابر  خانواده  محاکم  در  استان ها  در  خانم  قضات  از 
با قانون حمایت از خانواده فعالیت می کنند و جذب 
قضات زن به همین نسبت ادامه پیدا می کند.  وی با 
اشاره به این که در شوراهای حل اختالف نیز خانم ها 
به عنوان قاضی حضور دارند، اظهار داشت: 11 درصد 
قضات استان کرمان را خانم ها تشکیل می دهند که از 

میانگین کشوری باالتر است.
قضاییه  قوه   داد:   ادامه  کشور  قضائی  عالی  مقام  این 
مشکل جدی در بحث نیروی انسانی دارد و ۵0 درصد 

از پست های بخش اداری بالتصدی است. 

از  بخشی  تا  شد  تالش   92 سال  از  داشت:  بیان  وی 
تامین  را  استان ها  دادگستری  انسانی  نیروی  نیازهای 
قضایی  دستگاه  اداری  پست  درصد  هنوز 60  و  کنیم 
انسانی قوه ی  منابع  معاون  استان کرمان خالی است. 
و  هزار   3 حدود  قضایی  بخش  در  داد:  ادامه  قضاییه 
600 قاضی را جذب کردیم و به 4 هزار قاضی دیگر 
برنامه  در  آنچه  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی  داریم.  نیاز 
نگهبان هم  ششم در مجلس تصویب شده در شورای 
مصوب شود، امیدواریم تامین بودجه شود و ساالنه سه 
قضایی جذب  کادر  و ۸00  اداری  کادر  و 200  هزار 
کنیم.امینی از سختی کار قضاوت سخن به میان آورد 
و تصریح کرد: باید فشار کاری قضات را کاهش دهیم 
و محیط کاری را آرام کنیم و قضات هم باید شکیبایی 

داشته باشند.

بازگشت هزار هکتار 
به بیت المال

استان  دادگستری  کل  رئیس 
گذشته  سال  گفت:  کرمان 
طی ۸20حکم از سوی محاکم 
هزار  یک  مجموع  در  استان 
بیت المال  به  و  اعاده  دولت  اراضی  از  هکتار   73۸ و 
بازگردانده شده است. یداهلل موحد به همراه اعضای 
فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  در  استان  قضایی  شورای 

شهید  خاطره ی  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  استان،  در 
دکتر بهشتی بنیان گذار سیستم قضایی در کشور گفت: 
فساد  به  تظاهر  و  مقابله  حوزه ی  در  بازرسی  سازمان 
اقدامات ارزشمندی انجام داده است. وی افزود: سال 
گذشته در زمینه ی اعاده ی حقوق بیت المال اقدامات 
خوبی در این استان انجام شد و طی ۸20حکم از سوی 
از  هکتار  و 73۸  هزار  مجموع یک  در  استان  محاکم 
بازگردانده شده  بیت المال  به  و  اعاده  دولت  اراضی 
محور  برنامه  قضائیه  قوه  این که  بیان  با  وی  است. 
حرکت می کند، گفت: کاهش موجودی پرونده ها و 
حجم مراجعات، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت 
ارتقای سطح کیفی دادرسی ها از  کیفری زندان ها و 

قوه قضائیه است.  برنامه های کالن  اساسی  محورهای 
موحد با بیان این که طی یک سال و نیم گذشته پنج 
واحد قضایی در استان کرمان راه اندازی شده است 
بیان کرد: در حال حاضر 30 واحد قضایی شامل 1۸ 
دادگستری و 12دادگاه عمومی بخش در حال ارائه ی 

خدمات قضایی به مردم این استان هستند.
نماینده ی عالی قوه قضائیه در استان کرمان گفت: در 
پرونده  از 640 هزار  بیش  به  سال گذشته 300 قاضی 
در این استان رسیدگی کرده اند که این آمار بیان گر 
قاضی   121 است.  قضایی  سیستم  در  کار  باالی  حجم 
شوراهای حل اختالف نیز در سال گذشته 171 هزار 

و 241 فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده اند.

اجرای طرح پابند الکترونیکی زندانیان در کرمان

پابند  طرح  اجرای  از  کرمان  استان  کل  دادگستری  انفورماتیک  و  آمار  معاون 
الکترونیکی ویژه زندانیان در کرمان خبر داد و گفت: اجرای این طرح در آینده 
نزدیک، می تواند تا یک پنجم جمعیت زندان ها را کاهش دهد. حمید خالقی در 
نشست شورای انفورماتیک دادگستری استان افزود: در حال حاضر 30 درصد ابالغ 
های دادگستری این استان به صورت الکترونیک انجام می شود. وی گفت: تعداد 
کل ابالغیه های صادره در فروردین سال جاری 61 هزار و 221 فقره بوده که از 

این تعداد 1۸ هزار و 622 فقره به صورت الکترونیک ابالغ شده است.

الکترونیک)ثنا( تاکید کرد:  با اشاره به مزایای متعدد استفاده از سامانه ابالغ  وی 
استان شود.  در  الکترونیک  ابالغ  بحث  به  بیشتری  اهتمام  و  توجه  دارد  ضرورت 
این مقام قضایی با بیان این که دادگستری مرکز استان به شبکه دولت متصل است 
تصریح کرد: به زودی تمامی مکاتبات اداری در سراسر حوزه های قضایی با سایر 

ادارات دولتی به صورت مکانیزه و از طریق شبکه دولت انجام می شود.
وی گفت: طی چند سال گذشته زیرساخت های الزم برای برگزاری یک ارتباط 
با سراسر حوزه های قضایی و 12 زندان استان فراهم  با کیفیت  ویدئو کنفرانس 
با توجه به گستردگی جغرافیایی استان، تعدادی از جلسات دادگاه  شده است و 

تجدید نظر و دوره های آموزشی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شود.
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ماموریت مؤسسه 
و نیاز مبرم جامعه

قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( گفت: 
تنظیم  مؤسسه  های  فعالیت  از  فهرستی  و  گزارش  ارائه 
امروز  به  تا  تأسیس  های  سال  از  خمینی  امام  آثار  نشر  و 
االسالم  حجت  مرحوم  کند.  می  طلب  را  طوالنی  زمانی 
والمسلمین حاج سیداحمد آقا خمینی این مؤسسه مبارک 
را با همت و بلنداندیشی خود و با حکم و طبق نظر امام تأسیس کرد. این مؤسسه 
در طول این 2۵ سال که شروع به کار کرده، منشأ خدمات ارزنده ای بوده است. 
در بخش های مختلف در برنامه های پنج و 10 ساله نقشه هایی ترسیم شده بود که 
در بخش اعظم پبش بینی ها به نتیجه رسیده ایم. در حوزه انتشار آثار امام، تقریبا 
تمامی تألیفات و آثار قلمی امام خمینی در میلیون ها تیراژ در داخل و خارج کشور 
به زبان های مختلف منتشر شده است. وی ادامه داد: پرتال امام خمینی به همت 
همکاران این بخش و بخش بین الملل مؤسسه به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی 
و اردو در اختیار عالقه مندان است. دکتر حمید انصاری با اشاره به فعالیت های 
پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی گفت: در بحث تحقیق و پژوهش 
ای  ارزنده  کارهای  شود،  می  محسوب  بخش  این  قطب  قم،  دفتر  نمایندگی  که 
انجام شده است. پژوهش های مختلفی پیرامون مقوالت »امام و انقالب اسالمی«، 
»اصول اندیشه امام« در نمایندگی قم و پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی 
و  داخلی  اندیشمندان  با حضور  مختلفی  های  کنگره  همچنین  است.  شده  انجام 
خارجی برگزار شده که مباحث مورد چالش اندیشمندان معاصر در این کنگره ها 
تبیین شده است. قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( تأکید کرد: 
خوشحالیم بگوییم مهمترین منابع و مرجع علما و پژوهشگران حول محور اندیشه 
و  اسالمی  جمهوری  نظام  تشکیل  اسالمی،  انقالب  مختلف  ادوار  و  انقالب  و  امام 
تثبیت نظام، در بخش های مختلف مؤسسه یا توسط پژوهشگران مرتبط با مؤسسه 
تدوین شده است. وی با اشاره به عملکرد آموزشی و پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر 
انقالب اسالمی سال هاست در مقاطع  امام خمینی و  امام افزود: پژوهشکده  آثار 
کارشناسی ارشد و دکترا فعال بوده و در دوره های مختلفی فارغ التحصیل داشته 
است. امروز بسیاری از فارغ التحصیالن پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی 
در کرسی های دانشگاه ها، دانشکده ها و نهادهای فرهنگی، منشأ اثر هستند. برنامه 
های آموزشی مناسبی در قم اجرا شده است که امید است در سطح دانشگاه های 

دیگر نیز این برنامه ها گسترش پیدا کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: اعتبار و جایگاه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی به عنوان یک مرجع رسمی است که شخص امام فرایند چگونگی انتساب 
کار  تا  مبارکشان مشخص کردند  در حکم  را  فیلم  و  نوشته، عکس، صوت  مطلب، 
مؤسسه بر این مبنا شکل گرفته باشد. ارزشمندترین گنجینه از آثار منحصر به فرد 
امام و انقالب اسالمی در حساس ترین دوران انقالب از زمان پیدایش تا پیروزی 

به عنوان منابع ارزشمند  از آن در اختیار مؤسسه است و می تواند  بعد  انقالب و 
تحقیق برای اندیشمندان تاریخ معاصر و تاریخ انقالب مورد استفاده قرار گیرد. 

دکتر حمید انصاری تأکید کرد: در حوزه پژوهش های تاریخی که یکی از بخش 
های مهم مؤسسه است، خاطرات بسیاری از یاران امام جمع آوری و بخش عمده 

ای از آنها منتشر شده و بخش دیگری در حال انتشار است. 
تطبیقی  مطالعات  و  انقالب  مراحل  پیرامون  پردازی  نظریه  مبحث  افزود: در  وی 
شده  انجام  مهمی  کارهای  مؤسسه،  پژوهشی  های  بخش  سایر  و  پژوهشکده  در 
امام  نشر آثار  تنظیم و  به این سؤال که »آیا مؤسسه  با اشاره  انصاری  است. دکتر 
خمینی مجموع کارهایش انجام شده و به پایان رسیده است؟« گفت: در پاسخ به 
این سؤال که بعضا مطرح  می شود باید گفت بازخوانی اندیشه امام نیاز مستمر و 

همیشگی جامعه، نظام و پیروان امام در سطح جهان است. 
اندیشه امام آبشخور، منشأ و سرچشمه پدیده ای به نام انقالب اسالمی است. تشکیل 
نظام جمهوری اسالمی از این اندیشه برخاسته است و تمامی مسائل و ارزش های 
نظام که در سطح جهانی به نام اسالم ناب محمدی مطرح شده و امام منادی آن 
بودند، همواره نیازمند بازخوانی و بازگویی است. تحقیق و پژوهش حول محور 
اندیشه امام پایان ناپذیر است. وی اضافه کرد: قلل رفیعی که امام در معارف دینی، 
مقام  قائم  است.  مبرم جامعه  نیاز  بنا کردند، همچنان  اصول  و  عرفان  فقه،  فلسفه، 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( در ادامه سخنان خود با اشاره به روی 
کار آمدن دولت تدبیر و امید با انتخاب شایسته مردم در سال 92، گفت: به برکت 
اعتدال  دولت  آمدن  کار  روی  به  منجر  که  آنان  شایسته  انتخاب  و  مردم  حضور 
مختلف  بخش های  طلبد  آمد که می  به وجود  فضای جدید  امید گشت،  گرای 
مرتبط  زمینه های  نمایندگی مؤسسه در قم آمادگی همکاری در  به ویژه  مؤسسه 
با نهادهای مختلف را داشته باشد. وی افزود: یکی از اولویت هایی که خط مشی  
در  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  اساس  بر  و  شود  می  شامل  را  مؤسسه  فکری 
سال های گذشته تعقیب می شد، نهادینه کردن اندیشه امام در قوانین و مقررات 
جاری نظام و اهتمام به آن در تمام خطوط نظام مهندسی کشور و برنامه ریزی 
ارزشمندی  قوانین  مؤسسه،  پیگیری های  با  بود که خوشبختانه  های کالن کشور 
دکتر  شد.  تصویب  و  تدوین  توسعه  پنجم  و  چهارم  سوم،  های  برنامه  مقدمه  در 
به  زمینه وقفه ای  این  این که »متأسفانه در چند سال گذشته در  بیان  با  انصاری 
وجود آمد که درصدد بیان چرایی این وقفه نیستم«، گفت: طبعا در فضای جدید 
باید این بخش ها را فعال کنیم. خوشبختانه با همکاری  وزارتخانه های مختلف، 
نهادهای علمی، آموزشی و فرهنگی کشور با مؤسسه، در یکسال گذشته، سندهای 
تفاهم نامه ای بسیاری با وزارتخانه های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سازمان میراث فرهنگی و غیره داشته ایم، همه نهادها متوقع هستند که ما به عنوان 
اتاق فکر و همکار فکری این مجموعه ها در این زمینه به آنها یاری برسانیم و این 
مراکزی  تأسیس  از  تمجید  با  انصاری  حمید  دکتر  ماست.  مضاعف  تالش  نیازمند 
همچون مرکز ترویج اندیشه، یاد و نام امام در شهرداری تهران، از شورای اسالمی 
شهر تهران، دکتر قالیباف، شهردار تهران و رئیس این مرکز تشکر کرد و افزود: از 
سوی دیگر، مرکز امام و انقالب اسالمی در دانشگاه آزاد اسالمی تشکیل شده که با 
توجه به سطح گسترده و وسیع این دانشگاه در سطح کشور بسیار مفید و تأثیرگذار 
خواهد بود. در سال های سخت مبارزه که شرایطی دشوار حاکم بود، شعار مرگ 
به  مقطع  آن  در  نبود.  راحتی  کار  فضا  آن  در  دادن  یزیدی  و  پهلوی  سلسله  بر 
طالب مبارز انگ کمونیستی می زدند، با عده ای سراغ بعضی آیات عظام رفتیم که 
مسلمان بودن آنها را تأیید کنند، آن بزرگواران با این کار جلوی تضییع کار آنان 
را گرفتند. بعضی در آن مقطع اولویت را مبارزه با مارکسیست ها و کار فرهنگی 
می دانستند، بعضی هم اولویت را به مبارزه با بهائیت می دادند، اینها جریان هایی 

هستند که امروز مدعی شده اند. 
دکتر انصاری با بیان این نکته که »مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی هیچ گاه 
منادی و مدعی این نبوده که نقش انحصاری در ترویج و انتشار اندیشه امام خمینی 
دارد«، گفت: حجم و گستره نیاز به دریافت اندیشه امام در داخل و خارج کشور به 
اندازه ای وسیع است که ده ها مؤسسه مانند مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام هم توان 
پاسخگویی را ندارند. راه آن است که کل نظام جمهوری اسالمی و سازمان های 
مختلف با توجه به شرح وظایفی که دارند وارد این میدان شوند. مؤسسات مرتبط 
با اندیشه امام در نهادها و سازمان های دیگر نیز بر این اساس شکل گرفته اند. دکتر 
اهمیت  اخیرا  که  این  به  باتوجه  است،  قم  مقدس  شهر  اینجا  داد:  ادامه  انصاری 
انقالب در محافل اسنادی،  بازگویی وقایع و رخدادهای تاریخ  نقل خاطره ها و 
چند  در  امام  که  ای  نکته  به  است  الزم  است،  بوده  مطرح  ای  رسانه  و  پژوهشی 
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نوبت به آن به عنوان یک وظیفه برای نخبگان و فرهیختگان جامعه سفارش کرده 
انقالب کوتاهی  اینکه سعی کنیم در تدوین جزئیات وقایع  اشاره کنم و آن  اند، 
نشود. متأسفانه بعضا شاهد هستیم که این مورد از سفارش امام به درستی عمل نشده 
است. وی افزود: این مؤسسه و بعضی مؤسسه های دیگر کارهای ارزنده ای انجام 
داده اند. 17 جلد از اسناد مبارزاتی نهضت امام تحت عنوان اسناد یاران امام در 
نهضت منتشر خواهد شد، قبال نیز 22 جلد از پرونده مبارزات امام در ساواک منتشر 
شده بود. با این وجود تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. دکتر حمید 
انصاری با اشاره به جایگاه شهر قم درانقالب اسالمی افزود: قم پایگاه انقالب اسالمی 
جغرافیایی  محوریت  شود.  می  محسوب  مکانی  لحاظ  به  انقالب  شناسنامه  و  بود 
انقالب اسالمی با قم بوده است و تدوین جزئیات وقایع انقالب اسالمی، پیش زمینه 
سهمگین  حوادث  و  والیتی  و  ایالتی  های  انجمن  ماجرای  خرداد،   1۵ قیام  های 
سال های مبارزه ضروری است. نقل امانت دارانه به نسل های آینده وظیفه جدی 
مؤسسه است که باید در این راستا قدم بردارد. قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی با استناد به صحیفه امام خمینی به قرائت قسمتی از پیام در ضرورت 
تدوین صحیح تاریخ پرداخت و گفت: چه کنیم که به این خواسته امام جامه عمل 
بپوشانیم. حضرت امام در پیامی خطاب به برخی مورخین انقالب مأموریتی برای 
آنان تعیین کرده اند که متأسفانه شاهد آن هستیم که این مأموریت، آن طور که 
باید و شاید از ناحیه برخی عزیزان مورد توجه قرار نگرفته است. امام در بخشی از 

این پیام می فرمایند:
»شما باید نشان دهید که چگونه مردم، علیه ظلم و بیداد، تحجر و واپس گرایی قیام 
تفکر اسالم سلطنتی، اسالم سرمایه  را جایگزین  ناب محمدی  کردند و فکر اسالم 
داری، اسالم التقاط و در یک کلمه اسالم امریکایی کردند. شما باید نشان دهید که 
در جمود حوزه  های علمیه آن زمان که هر حرکتی را متهم به حرکت مارکسیستی 
و یا حرکت انگلیسی می کردند، تنی چند از عالمان دین باور دست در دست مردم 
کوچه و بازار، مردم فقیر و زجر کشیده گذاشتند و خود را به آتش و خون زدند 
و از آن پیروز بیرون آمدند. شما باید به روشنی ترسیم کنید که در سال 41، سال 

مآبی چه  آباد تحجر و  مبارزه روحانیت اصیل در مرگ  و  انقالب اسالمی  شروع 
ظلمها بر عده  ای روحانی پاکباخته رفت، چه ناله  های دردمندانه کردند، چه خون 
دلها خوردند، متهم به جاسوسی و بی  دینی شدند ولی با توکل بر خدای بزرگ 
کمر همت را بستند و از تهمت و ناسزا نهراسیدند و خود را به توفان بال زدند و در 
جنگ نابرابر ایمان و کفر، علم و خرافه، روشنفکری و تحجرگرایی، سرافراز- ولی 
غرقه به خون یاران و رفیقان خویش- پیروز شدند.« )صحیفه امام، ج 21، ص: 240(

مأموریت  عنوان  به  امام  رویکرد  از  بخشی  مطلب  این  گفت:  انصاری  دکتر 
پژوهشگران عرصه تاریخ انقالب اسالمی را ترسیم می کند. بازگو کردن رنج ها و 
فراز و فرودهای آن دوران، جریاناتی که در آغاز نهضت، امام را همراهی کردند و 
گروهی بعد از اینکه شور و شوق قیام سراسری شد عالوه بر قم در تهران و شیراز و 
غیره به نهضت پیوستند. خیلی ها آمدند ولی وقتی ساواک درفش نشان داد، عقب 
نشستند و عافیت طلبی اختیار کردند و مبارزه را کنار گذاشتند و امام را همراهی 
نکردند تا روزهای آخر که انقالب اوج گرفت و در بهمن 13۵7 سراسری شد. این 
حقایق باید بازگو شوند. وی با بیان این که»یکی از آسیب های نهضت های انبیا، 
مسئله تحریف حرکت هاست«، گفت: همواره نهضت ها و حرکت های اصیل در 
مقاطعی طوالنی به انحراف کشیده شده اند. همین تاریخ گویی های وارونه و غیر 
امانت دارانه باعث تحریف حرکت های اصیل در مقاطع تاریخی بوده است. دکتر 
انصاری ادامه داد: در سال های سخت مبارزه که شرایطی دشوار حاکم بود، شعار 
مرگ بر سلسله پهلوی و یزیدی دادن در آن فضا کار راحتی نبود. در آن مقطع به 
طالب مبارز انگ کمونیستی می زدند، با عده ای سراغ بعضی آیات عظام رفتیم که 
مسلمان بودن آنها را تأیید کنند، آن بزرگواران با این کار جلوی تضییع کار آنان 
را گرفتند. بعضی در آن مقطع اولویت را مبارزه با مارکسیست ها و کار فرهنگی 
می دانستند، بعضی هم اولویت را به مبارزه با بهائیت می دادند، اینها جریان هایی 
هستند که امروز مدعی شده اند. وی گفت: بیان بعضی حقیقت ها از باب ضرورت 
باید این  بریدند.  انقالب  از پیروزی  بعد  انقالب الزم است. بعضی ها  تاریخ  تبیین 

مسائل امانتدارانه تببین و منتشر شود.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی گفت: بودجه ی عمرانی 
سال  در  تومان  میلیارد   300 از  نیز  کرمان  استان  در 
9۵ به 667 میلیارد تومان در سال 96 رسیده که این 
افزایش 110 درصد برآورد شده است. نماینده  ی مردم 
به  اشاره  با  کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
این که استان کرمان به عنوان یکی از استان های اقتصاد 
مقاومتی مطرح شده است، گفت: از تالش های استاندار 
در جهت توسعه و آبادانی استان کرمان دفاع می کنیم. 
وی با تأکید بر این که استاندار باید غیرسیاسی باشد بیان 
از استانداری  نمایندگان مردم  به عنوان  کرد: مجلس 
که بخواهند فضای خدمت رسانی را سیاسی کرده و 
جناح بندی کند حمایت نمی کنیم. وی گفت: بعضی 
دنبال سیاسی کردن فضای کار هستند و  به  افراد  از 
آینده   فضای  درحالی که  می زنند  بی ربط  حرف های 
کرمان فضای کار و تالش خواهد بود و مردم دیگر از 

این جناح بازی ها خسته شده اند.
بر  این که  به  اشاره  با  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 

اساس حکمی از احکام برنامه ی ششم، ظرفیت اعتبارات 
افزود:  است،  پیداکرده  افزایش  استان ها  در  عمرانی 
افزایش  درصد   30 به  درصد   1۵ از  اعتبارات  این 
عمرانی  بودجه ی  اساس  این  بر  که  است  پیداکرده 
سال  در  تومان  میلیارد   300 از  نیز  کرمان  استان  در 
9۵ به 667 میلیارد تومان در سال 96 رسیده که این 
افزایش 110 درصد برآورد شده است. وی با تأکید بر 
این که مسئوالن و مدیران استانی باید از این ظرفیت و 
فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را بکنند، تاکید کرد: 
مسئوالن و مدیران دستگاه های اجرایی باید جذب این 

اعتبارات را در دستور کار خود قرار دهند.
از  دیگری  بخش  در  پورابراهیمی  محمدرضا  دکتر 
اقتصادی کشور  برنامه ی ششم توسعه  به  سخنان خود 
با  اقتصادی  برنامه ششم توسعه ی  افزود:  اشاره کرد و 
یک سال تأخیر تصویب و با پیگیری و اصرار مجلس 
الیحه ی 3۵ ماده ای آن از سوی دولت ارائه شده است 
و در حال حاضر این برنامه مبنای توافق بین مجلس 
و رییس جمهور برای اجرای برنامه های اقتصادی در 
از  باید  رسانه ها  این که  به  اشاره  با  وی  است.  کشور 
افزود:  باشند،  داشته  کامل  آگاهی  مهم  برنامه ی  این 
خبرنگاران و اصحاب رسانه باید احکام عملیاتی برنامه ی 
ششم توسعه ی اقتصادی کشور را به دقت مطالعه کنند و 
با تسلط کافی به آن بتوانند از مدیران و مسئوالن مطالبه 
نیزباید به موضوعات تخصصی  گری کنند و مدیران 
حوزه ی خود که در احکام برنامه ی ششم آمده تسلط 
داشته باشند که بر این اساس پیشنهاد دادیم تا در این 
زمینه کارگروهی تشکیل و احکام مربوط به هر ارگان 
برش بخورد و در اختیار مدیران دستگاه های اجرایی 

و دولتی قرار گیرد. 

را  اقتصادی  محور  پنج  امسال  داد:  ادامه  وی 
شامل  محورها  این  که  قراردادیم  دردستورکار 
و  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  بانکداری،  نظام  اصالح 
موضوع قاچاق کاال و ارزاست و در کنار آن اصالح 
قانون گمرک و اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مخرب  نقش  به  ادامه  در  وی  رادستورکارداریم. 
خاطرنشان  و  اشاره  غیرمجاز  بانکی  و  مالی  مؤسسات 
کرد: این مؤسسات غیرمجاز که با اعالم نرخ سود باالتر 
منابع مالی را به خود جذب می کنند، مفسده اقتصادی 
برای کشور  اقتصادی آمریکا  از تحریم های  و  هستند 

مخرب ترند.
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
با اشاره به ضعیف عمل کردن بانک مرکزی در این 
زمینه افزود: این مؤسسات غیرقانونی 20 تا 2۵ درصد 
منابع نقدینگی کشور را به خود اختصاص می دهند و 
بانک مرکزی باید هرچه زودتر تکلیف این مؤسسات 
را مشخص کند، در غیر این صورت امیدی به بهبود 

شرایط بانکی در کشور نخواهیم داشت.
به  دادن  اهمیت  همچنین  ابراهیمی  پور  دکتر 
زیرساخت های ورزش را برای پیشگیری از بیماری ها 
متوسط  به طور  سالیانه  گفت:  و  قرارداد  تأکید  مورد 
پنج هزار میلیارد تومان از مالیات بر ارزش افزوده به 
بخش درمان اختصاص پیدا می کند و مردم کشور ما 
بیشتر دچار بیماری های قلبی و عروقی هستند که علت 
اصلی آن ورزش نکردن و نبود فضای ورزشی است. 
وی افزود: خوشبختانه با وجود این  که دولت اعتبارات 
باید  است  گرفته  نظر  در  بخش  این  برای  را  زیادی 
سال  در  ورزش  حوزه ی  در  بزرگی  تحول  شاهد 

جاری و سال های آینده باشیم.

 افزایش 110 درصدی 
بودجه عمرانی
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تسلیم استعفای
استاندار 

به وزارت کشور

مشاور  و  استانداری  حوزه  مدیرکل 
کرمان گفت: استاندار کرمان استعفای 
خود را تقدیم وزارت کشور کره است 
و پذیرش یا عدم پذیرش آن،  منوط 

به اظهارنظر وزیر کشور است. 
علیرضا  مهندس  افزود:  فالح،  فرشید 
تقدیم  را  خود  استعفای  رزم حسینی 
وزارت کشور کرده ولی تا اظهار نظر 
استان حضور  در  وزیر کشور  رسمی 
به  ایشان  کاری  برنامه های  و  دارد 

قوت خود باقی است. 

مخالفت 
وزیرکشور 

با استعفای استاندار

عنبرآباد  و  جیرفت  مردم  نماینده 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
استاندار  استعفای  با  کشور  وزیر 

کرمان مخالفت کرده  است.
کرد:  اظهار  پور«  کمالی  »یحیی 
دقایقی  پیش در گفت و گو با وزیر 
موضوع  این  دالیل  جویای  کشور 
شدم که ایشان با استعفای استاندار 
این  و  کردند  مخالفت  کرمان 
یازدهم  دولت  پایان  تا  را  موضوع 

منتفی دانستند.

با انگیزه مضاعف در خدمت 
مردم شریف کرمان

با  وی  استعفای  که  حسینی  رزم  علیرضا  مهندس 
مخالفت صریح وزیر کشور روبرو گردیده طی پیامی 
به  کرد:  کرمان،تاکید  استان  قدرشناس  مردم  به 
پشتوانه این حمایت ها با انگیزه مضاعف و تالش بیش 
از پیش به مسئولیت خدمت گزاری به مردم بزرگوار 

دیار کریمان ادامه خواهم داد.
متن پیام استاندار کرمان به شرح ذیل می باشد:

مردم شریف و بزرگوار استان کرمان 
ابتدای  از  اینجانب  دارید  استحضار  که  گونه  همان 
کار دولت تدبیر و امید توفیق یافتم به عنوان نماینده 
این دولت در استان کرمان خدمت گذار شما مردم 
همواره  که  باشم  خویش  دیار  در  انقالبی  و  فهیم 
خدای مهربان را از بابت این سعادت و افتخار شاکر 

و سپاسگزارم.
در طی این مدت تمام اهتمام و تالش خویش را در 

تحقق  و  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  عمل  جهت 
با  و  بستم  کار  به  تدبیر  محترم  دولت  های  سیاست 
پرهیز از سیاسی کاری های مخرب سعی در تعمیق 
وحدت و هم دلی در استان نمودم که در نتیجه به 
هم  و  دلی  هم  فضای  شدن  حاکم  با  همگان  گواه 
تشریک  و  استان  سیاسی  سپهر  در  نظیر  بی  فکری 
گسترده  همراهی  و  استانی  مسئوالن  سایر  مساعی 
مردم شاهد تسریع در روند پیشرفت و توسعه استان 

کرمان هستیم.
به  مربوط  اخبار  دانم درخصوص  اینجا الزم می  در 
کناره گیری اینجانب که چندی پیش مطرح گردید 
به  که  برسانم  کرمان  استان  عزیز  مردم  آگاهی  به 
دلیل پاره ای از مشکالت خواهان کنارگیری از این 
وزیر  صریح  مخالفت  با  که  بودم  سنگین  مسئولیت 
این  به  توجه  با  اینک  گردید  مواجه  کشور  محترم 
مخالفت، ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از حمایت های 
ارزشمند حضرت آیت اهلل جعفری امام جمعه محترم 
کرمان و نماینده ولی فقیه در استان، مجمع نمایندگان 
شورای  مجلس  در  کرمان  استان  مردم  محترم 
ایثارگران  شهداء،  محترم  های  خانواده  اسالمی، 
اقشار  سایر  و  سیاسی  های  گروه  و  رزمندگان   ،

لطف  مورد  مرا  مختلف  انحای  به  که  مردم  مختلف 
خادم  این  خدمتگزاری  ادامه  خواستار  و  داده  قرار 
کوچک شان گردیدند اعالم میدارم به پشتوانه این 
حمایت ها با انگیزه مضاعف و تالش بیش از پیش به 
مسئولیت خدمتگزاری به مردم بزرگوار دیار کریمان 

ادامه خواهم داد.
امید است که بتوانیم با هم دلی و هم فکری و تاسی 
استان کرمان  امید  از رویکرد دولت محترم تدبیر و 
را به جایگاه شایسته ای در خور نام نیک مردمان آن 

برسانیم.
گر هزاران دام باشد در قدم 

چون تو با مایی نباشد هیج غم  )موالنا( 

شهرک  گفت:  ریگان  فرماندار  باقری،  امین 
صنعتی ریگان در زمینی به مساحت ۵0 هکتار 
این  در  گذاران  سرمایه  به  واگذاری  آماده 
نخست  فاز  کرد:  اظهار  وی  است.  شهرستان 

شهرک صنعتی ریگان در زمینی به مساحت 11 
ها  زیرساخت  و  برق  و  آب  امتیازات  با  هکتار 

آماده واگذاری است. 
نیز  گذشته  های  سال  گفت:  ریگان  فرماندار 
در  گذاری  سرمایه  قصد  که  گذارانی  سرمایه 
شهرستان های محروم را داشتند تا 10 سال از 
با مصوبه  پرداخت مالیات معاف می شدند که 

دولت به 14سال افزایش یافت.  
شرایط  دلیل  به  ریگان  شهرستان  افزود:  وی 
تمام  در  مختلفی  های  ظرفیت  هوایی  و  آب 
زمین ها دارد و شهرک صنعتی ریگان به دلیل 
قرار گرفتن در جاده ترانزیت ریگان چابهار در 

موقعیت خاصی قرار دارد.
سرمایه  منظور  به  عالقمندان  گفت:  باقری 
گذاری در شهرک صنعتی ریگان می توانند به 

فرمانداری این شهرستان مراجعه کنند. 
مرکز  کیلومتری   2۸۵ در  ریگان  شهرستان 

استان کرمان قرار دارد.

 تعداد پروژه های مناطق ۸ گانه
دو برابر پروژه های دولتی

که  این  بیان  با  کرمان  استاندار 
توسعه گرایی و گفتمان توسعه در 
است،  شده  فراگیر  کرمان  استان 
گفت: پروژه های اقتصاد مقاومتی 

نباید گرفتار بروکراسی اداری شود. مهندس علیرضا رزم حسینی 
درستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان افزود: با تحقق 
نهاد اقتصاد مقاومتی رشد قابل توجهی را در بین استان ها شاهد 
اقتصاد  در  که  است  این  واقعیت  کرد:  بیان  وی  بود.  خواهیم 
به دنبال  باید  اجرائی شده،  پروژه هایی که  بر  مقاومتی عالوه 

ایده های نو بود.
وی با اشاره به اجرای ایده مناطق هشتگانه اقتصادی در استان 
کرمان و تعیین معین های اقتصادی، عنوان کرد: درباره مناطق 
هشت گانه اقتصادی می توان به جرات گفت که تعداد پروژه 

های آنها دو برابر پروژه های دولتی است.

معافیت مالیاتی 14ساله 
برای سرمایه گذاران ریگان
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تروریستی  حادثه  )ره(  خمینی  امام  حرم  سرپرست 
صبح امروز در حرم مطهر امام خمینی را تشریح کرد.

این  درباره  انصاری  محمدعلی  آقای  توضیحات 

حادثه به شرح ذیل است:
حادثه حرم امام سه مجروح )عوامل انتظامی حرم(، 
 10:40 ساعت  داشت.  سبز(  فضای  )مامور  شهید  یک 
ورود  قصد  غربی حرم  ناحیه  از  تروریست  دو  دقیقه 

خود  به  انفجاری  مواد  دو  هر  کنند.  می  حرم  به 
وصل کرده بودند و به محض ورود به حرم شروع به 
تیراندازی کور و بی هدف می کنند. در همین زمان 
سه نفر مجروح و یک نفر نیز به شهادت می رسند. در 
این  به سمت  انتظامی  نیروهای  شبستان  مقابل درب 
افراد تیراندازی می کنند که یکی از آنها مقابل درب 

شبستان منفجر می شود.
تیراندازی   با  نیز  او  تروریست دوم فرار می کند که 
ماموران موفق می  و  به هالکت می رسد   ماموران 
شوند جلیقه انفجاری او را خنثی کنند. تروریست ها 
تعداد زیادی نارنجک و مواد منفجره با خود داشتند.

نامه سید حسن خمینی
 به رییس جمهور

رییس  به  ای  نامه  در  خمینی  سیدحسن  اهلل  آیت 
نصب  و  عزل  مساله  به  وی  ورود  خواستار  جمهور 
هیات موسس  اسالمی شد. عضو  آزاد  دانشگاه  رییس 
به  نامه ای   ازاد اسالمی طی  امنای دانشگاه  و هیات 
قانونی  وجاهت  فقدان  اعالم  ضمن  جمهور  رییس 

نیز  و  اسالمی  ازاد  دانشگاه  رییس  عزل  موضوع  در 
هیات  در  گیری  رای  بدون  جدید  سرپرست  نصب 
برای  مسئله  به  نسبت  خواست  وی  از  دانشگاه  امنا 

راهگشایی ورود کند.

متن این نام بدین شرح است: 

حجه االسالم و المسلمین آقای دکتر روحانی؛
آقای  جناب  برادرمان  عزل  روند  اینجانب  نظر  به 

میرزاده  حمید  دکتر 
قانونی  وجاهت  از 
و  نیست  برخوردار 
که  است  آن  حداقل 
بودن  قانونی  غیر  شبهه 
آن بسیار قوی است. هم 
سرپرست  نصب  چنین 

نیز بدون رای گیری در هیات امنا بوده است. ورود 
حضرتعالی در مسئله حتما مفید و راهگشا خواهد بود .

حادثه تروریستی حرم امام

تعامل بیست ساله 
دکتر ظریف و سردار سلیمانی

قطعا  باثبات،  »ایران  پرسید؛  ظریف  محمدجواد  دکتر  از  اتفاقیه  روزنامه  خبرنگار 
نیازمند نوعي هماهنگي بین تمامي اجزاي حاکمیت است. تالش دستگاه  دیپلماسي 
تحت مدیریت شما مورد حمایت میلیون ها ایراني است و براي ما خیلي مهم است 
بدانیم رابطه و تعامل شما با سردار قاسم سلیماني با توجه به حضور مستشاري ایران 

در منطقه، چگونه است؟« 
دکتر ظریف پاسخ داد: ما همه متعلق به یک نظام و متعلق به یک مردم هستیم. 
بسیار  رابطه  بحمداهلل  ما  باشیم.  داشته  خوبي  ارتباط  مختلف  اجزاي  باید  حتما 
دنیا  در  سوریه  مباحث  در  را  ایران  دولت،  این  ابتداي  در  داریم.  هم  با  خوبي 
راه نمي دادند، از همه مذاکرات ما را حذف کرده بودند. با مجموعه تالش هایي 
که هم در حوزه میداني و سیاسي صورت گرفت، توفیق هایي در صحنه سیاسي 
تغییر در حوزه سیاسي رخ داده  بود که  نکته  این  مؤید  به دست آمد که  جهاني 
است. دوستان ما که درحوزه میداني کار مي کردند، از گذشته در منطقه بودند. 
در حوزه  مردم سوریه  و  مقاومت  که  توفیقاتي  همراه  به  سیاسي  در حوزه  تغییر 
میداني داشتند، سبب شد امروز جمهوري اسالمي تعیین کند چه کساني در حوزه 
باید در مذاکرات باشند. این مسئله فقط در  سیاسي و براي حل وفصل مذاکرات 
مورد نشست هاي آستانه نیست، در لوزان هم ما اصرار کردیم که عراق و مصر نیز به 
مذاکرات بیایند. جمهوري اسالمي، امروز توانسته به لطف خدا در سایه هدایت ها و 

حمایت هاي رهبري معظم انقالب و پشتیباني بي نظیر رئیس جمهوري از تحرکات 
جمهوري اسالمي در منطقه، ما توانستیم نقش تعیین کننده اي هم در میدان و هم 
در حوزه سیاست داشته باشیم. من براي سردار سلیماني احترام ویژه اي قائل هستم. 
بیش از 20 سال است که ما با هم از نزدیک براي پیشبرد اهداف جمهوري اسالمي 
براي یافتن راه حل هاي سیاسي و صلح آمیز همکاري مي کنیم. در بحران افغانستان 
و به منظور ایجاد دولت پس از طالبان در این کشور، همکاري بسیار خوبي بین 
در  بود.  سلیماني  سردار  و  اجالس  در  امور خارجه  وزارت  نماینده  به عنوان  من 
مذاکراتي که براي جلوگیري از یک خطر جدي براي آینده عراق در سال ۸1 و 
۸2 صورت گرفت، همکاري بسیار نزدیکی با هم داشتیم. االن هم این همکاري و 
همیاري نزدیک را با هم داریم. از ابتداي کار هم براي یافتن راه حل سیاسي با هم 
همکاري داشتیم. همکاري ما براي پیگیري راه حل هاي سیاسي براي بحران سوریه 
و یمن و نیز ارائه کمک هاي انساني به مردم سوریه و یمن همکاري بسیار خوب و 

تنگاتنگي بوده و امیدوارم این همکاري ادامه داشته باشد.

سیدحسین مرعشی پیرامون پاره ای از اخبار مبنی بر این که وی به عنوان رییس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دولت دوازدهم انتخاب شده 
است، اظهار داشت: بحثی با بنده در مورد حضور در کابینه دوازدهم انجام نشده 
است و نخواهد شد. وي در پاسخ به این که اگر پیشنهادي از سوي دولت در مورد 

حضور در کابینه به شما داده شود قبول مي کنید یا خیر، گفت: 
اگر پیشنهادي هم مطرح شود بنده آمادگي بازگشت به دولت را ندارم.

قرار نیست در دولت سمت 

داشته باشم
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رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمان گفت: 33۸ پروژه ی اقتصادی 
درسال 96 برای استان کرمان تعریف شده که از این تعداد 19۸ پروژه ی آن 

مربوط به سال گذشته است که برای اجرا به امسال منتقل شده است.
پروژه ی   33۸ استان کرمان گفت:  ریزی  وبرنامه  مدیریت  سازمان  رییس  دکتر 
 19۸ تعداد  این  از  که  شده  تعریف  کرمان  استان  برای   96 درسال  اقتصادی 
پروژه ی آن مربوط به سال گذشته است که برای اجرا به امسال منتقل شده است.

ستاد  جلسه  در  جعفررودری  دکتر 
دقایقی  که  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
پیش برگزار شد با اشاره به این که تاکنون 
74 جلسه ی ستاد مقاومتی دراستان کرمان 
برگزارشده است، افزود: در سال گذشته 
430 پروژه ی اقتصاد مقاومتی داشتیم که 

از این تعداد 1۵4پروژه ملی بودند.

338 پروژه  جدید اقتصادی

کشاورزی  وزارت  است.  جالب  بسیار  آمریکا  در  پسته  کاشت  شروع  داستان 
دشت  حاصلخیز  منطقه  از  بهره برداری  برای  میالدی   1909 سال  در  آمریکا 
مرکزی کالیفرنیا، یک مؤسسه تحقیقاتی در شهر چیکو کالیفرنیا تاسیس کرد. این 
کشاورزی  متخصص  یک    1929 سال  در  بعد  دهه  دو  حدود  تحقیقاتی  مؤسسه 
به نام »ویلیام وایت هاوس« را برای جمع آوری بذر یا دانه پسته به ایران فرستاد.

به  پسته  مختلف  واریته های  از  بذر  کیلوگرم   9 حدود  ایران  از  بازگشت  در  او 

ارمغان آورد. مؤسسه در سال 1930 آزمایش با بذرهای پسته را آغاز کرد تا پی 
مناسب  کالیفرنیا  مرکزی  دشت  خاک  و  هوا  و  آب  برای  واریته  کدام  که  ببرد 
است. چون حدود 10- 7 سال طول می کشد که درخت پسته به بار برسد؛ تقریبًا 
بهترین  کاشته شده  3000 درخت  از حدود  بتوانند  آنها  تا  20 سال طول کشید 

درخت را انتخاب کنند. 
در  که  شهری  نام  گذاشتند؛  »کرمان«  را  انتخابی  درخت  اسم   19۵2 سال  در 

نزدیکی های آن ویلیام وایت هاوس بذر این پسته را جمع آوری کرده بود.
امروز  این بذر در اختیار مزارع تجارتی کالیفرنیا گذاشته شد و   19۵7 در سال 
تمام درخت های پسته کاشته شده در کالیفرنیا از آن درخت که  درخت مادر 
به  پسته  درختان  محصول   1976 سال  در  است.  گرفته  منشاء  می شده،  نامیده 

حدود ششصد و هشتاد هزار کیلوگرم رسید.
کارتر  پرزیدنت  از  شاد کننده ای  هدیه  آمریکا  پسته  کشاورزان   1979 سال  در 

تا آن زمان  بود.  به آمریکا  ایران  از  پسته  دریافت کردند و آن تحریم واردات 
می شد.  محسوب  جهان  در  پسته  صادرکننده  و  تولیدکننده  بزرگترین  ایران 
واردات پسته به آمریکا حوالی سال های 1۸۸۸ شروع شده بود ولی در آن زمان 
بودند.  به آمریکا مهاجرت کرده  از خاورمیانه  برای مصرف کسانی بود که  بیشتر 
ماشین های  در  پسته  کوچک  بسته های  تا  کشید  طول  سال   ۵0 حدود  بنابراین 
پسته های  به  گیرد.  قرار  همگان  دسترس  در  غذائی  مواد  فروش  مخصوص 
هم  و  بپوشاند  را  پوست ها  لکه های  هم  که  می شد  زده  قرمز  رنگ  آن زمان 

بیشتری را جلب کند.  مشتریان 
یافت  افزایش  سرعت  به  آمریکا  در  پسته  تولید   ،1979 سال  تحریم  از  بعد 
از  قبل  و  ایران  از  بعد  را  تولید  دوم  مقام  آمریکا   ،200۵ سال  در  به طوری که 

ترکیه، چین و سوریه داشت.

تاریخچه کشت پسته در آمریکا

درخت کرمان در آمریکا

برگزاری شورای مشورتی 
صنایع، معادن و تجارت کرمان

 
استان  معادن و تجارت  نخستین شورای مشورتی صنایع، 
کرمان به ریاست استاندار کرمان تشکیل و پس از بررسی 
برای  الزم  تصمیمات  حوزه،  این  برنامه های  و  مشکالت 

رفع موانع و مشکالت اتخاذ شد. در این نشست که اعضای 
شورا ازجمله مهندس تقی زاده، مدیرعامل شرکت صنعتی 
مدیرعامل  مرادعلی زاده،  مهندس  گل گهر،  معدنی  و 
شرکت صنایع ملی مس ایران، مهندس پورمند، مدیرعامل 
مدیرعامل  امینی،  مهندس  میدکو،  مادرتخصصی  شرکت 
باهنر کرمان و مدیران صنعت، معدن  شرکت مس شهید 
و تجارت شمال و جنوب استان حضور داشتند، مقرر شد 
با حضور کارشناسان، دو مدل درخصوص  طی جلسه ای 

معادن استان طی دو هفتۀ آینده
تدوین و در جلسۀ بعدی ارایه شود. هم چنین مقر شد در 
حوزۀ صنعت استان نیز با دبیری سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان، عالوه بر مدل های کنونی، یک مدل برای 
واحدهای کوچک تهیه و ظرف یک ماه آینده ارایه شود. 
الزم به ذکر است؛ این شورای مشورتی در راستای رشد 
و توسعۀ حوزه های صنعت، معدن و تجارت استان، هر 
ماه یک بار به ریاست استاندار کرمان تشکیل می شود.
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استاندارکرمان گفت: از این که زیرذره بین اساتید 
ناراحت  باشیم  اقتصاد  حوزه  در  ونخبگان  دانشگاه 
می  دراز  دوستان  همه  سوی  به  یاری  ودست  نبوده 

کنیم.
مهندس علیرضا رزم حسینی درجمع اساتید و روسای 
و  نظرات  به  که  این  به  اشاره  با  استان  های  دانشگاه 
اقتصادی  فرهیختگان  و  اساتید  نخبگان،  های  توصیه 
مشخص  باید  ابتدا  گفت:  نیازمندیم  کشور  و  استان 
این  با  و  روش  این  با  را  مقاومتی  اقتصاد  چرا  کنیم 
نگاهی  اگر  اظهار کرد:  سرعت دنبال می کنیم. وی 
بیندازیم متوجه می شویم  اقتصادهای بزرگ دنیا  به 
اقتصاد کشورمان به مدل جدیدی از کار برای نجات 
اقتصاد  یا  مقاومتی  اقتصاد  همان  که  دارد  نیاز  خود 

مردمی است.
وی با اشاره به این که در جریان آزاد سازی خرمشهر 
رزمندگان جان خود را برای آزاد نمودن شهر کف 
همان  نظیر  دارم  اعتقاد  گفت:  بودند  گرفته  دست 
شرایط را در اقتصاد استان داریم و پشت توسعه استان 

محکم و بدون عقب نشینی می ایستیم.
مهندس رزم حسینی با بیان این که ساختارهای معیوب 
دولتی  ناکارآمدی دولت ها بعد از انقالب را به همراه 
های  نظام  سرگذاشتن  ازپشت  بعد  افزود:  داشته، 
اقتصادی که در زمان قبل و بعد از انقالب تجربه کردیم 
و نیز نظام های موازی ایجاد شده به این نتیجه رسیدیم 
ها،افزایش  مهاجرت  به  اقتصادها  این  همه  نتیجه  که 
حاشیه نشینی، و فارغ التحصیالن بیکار دانشگاهی منجر 
با  کرمان  استان  در  دولت  عالی  نماینده  است.  شده 
اظهار کرد:  استان  مقاومتی در  اقتصاد  اهداف  تشریح 
تصدی  کاهش  است  شده  مطرح  کرمان  در  آنچه 
بخش  به  توسعه  واگذاری  و  دولت  وحکومت  گری 
غیردولتی بوده است. وی تصریح کرد: سند موافقت 
بنیاد  به  گنج  قلعه  شهرستان  اداره  واگذاری  نامه 

مستضعفان مشابه دیگری  در کشور و تاریخ استان ندارد 
روتین  دستورات  به  کننده  نیستیم صرفا عمل  مایل  و 
استاندار  کنیم.   غفلت  استان   وازتوسعه  بوده  دولتی 
با اشاره به وضعیت روستاهای دچار  کرمان همچنین 
میل  روستای  در  گفت:  استان  جنوب  در  محرومیت 
، که  نادری در رودبار جنوب یکی از مراکز شرارت 
از امکانات دولت جمهوری اسالمی استفاده وبه انواع 
شکرخدا  و  پرداخت  می  گیری  وگروگان  شرارت 
اغلب  مانع  پاشیده شد. وی  ازهم  شرارت  مرکز  این 
پیشرفت های جنوب استان را نظام طایفه ای و تبعیت 
مردم از رئیس طایفه دانست و خاطرنشان کرد: اقتصاد 
مقاومتی یعنی اینکه هر خانوار را به گونه ای تربیت 
اشتغال  به  اشتغال خرد وبخش حقیقی  کنیم که سهم 
در بخش حقوقی غالب شود وهر خانه یک کارخانه 

شود. 
مهندس رزم حسینی با تاکید براین که دولت با تعدد 
پرسنل و بازنشسته و هزینه ۸۵درصد بودجه نفت مانع 
اقتصاد  گفت:  است  ای  توسعه  کارهای  از  بسیاری 
است  مطرح  کشور  در  فعال  که  ای  گونه  به  مقاومتی 
اقتصاد  بودن  دولتی  حذف  با  و  رسد  نمی  جایی  به 
میسر می باشد. وی تصریح کرد: ما پروژه اجرا شده 
سیاسی،  اقتصادی،  توسعه  رامدیریت  گنج  قلعه  در 
و  زدایی  محرومیت  نه  دانیم  می  اجتماعی  و  امنیتی 
ایمان داریم در راستای اجرای این مدل توسعه ای 

محرومیت زدایی نیز اتفاق افتاده است. 
نماینده عالی دولت دراستان با اشاره به این که علی 
روستاها  نیازهای  ودیگر  مدرسه  راه،  ساخت  رغم 
آمار  گفت:  نداده  رخ  واقعی  توسعه  هنوز  وشهرها 
این است که  نشانگر  استان  امام خمینی  امداد  کمیته 
با وجود هزینه بودجه های بسیار گزاف توسط کمیته 

امداد در سالیان اخیر، هنوز برخی افراد برای پیوستن 
به حمایت های این نهاد در صف انتظار هستند،که قطعا 
این مصادیق کمکی به توسعه در استان نمی کند. وی 
با انتقاد از مدل کار معادن وصنایع بزرگ تا پیش از 
این در استان گفت: ثمره کار مجتمع مس خاتون آباد 
ونیزمحیط  متر عمقی  سانتی  تا3۵  آلودگی خاک  جز 
چه  زیاد،  چندان  نه  واشتغال  ها  دام  وتلفات  زیست 
سال  در 40  بزرگ  این صنعت  آیا  بود؟  دیگری  چیز 
فعالیت خود باعث توسعه وپیشرفت روستاهای اطراف 
خود شد؟ استاندار کرمان همچنین از بیماری زا بودن 
عنوان  به  استان  شمال  در  زغالسنگ  بزرگ  صنعت 
نگرانی دیگر دولت در استان یاد کرد و افزود: ۵2سال 
کار ذغالسنگ در استان چه رها آوردی جز روستاهای 
محروم، ریه های بیمار وافسردگی برای مردم اطراف 
خودداشته است؟ وی تاکید کرد: نمونه صنعت مس را 
در استرالیا داریم آیا روستاهای اطراف این معدن فقیر 
و توسعه نیافته وآسیب دیده اند؟ پاسخ ما به این سوال 
منفی است بلکه در روستاهای اطراف معادن آنجا جز 
توسعه وپیشرفت رهاورد معدن چیزی نمی بینید. وی 
به تشریح ایده های جدید معرفی شده در استان در 
قالب طرح های توسعه اقتصادی در مناطق هشت گانه 
پرداخت وگفت: در جلسه ای که با کارشناسان سرمایه 
گذار آلمانی داشتیم ،از این ایده اجرا شده در استان به 
عنوان نظیرنمونه ای ازمدل اقتصادی که بعد از جنگ 

جهانی آلمان را به پیشرفت رساند یاد کردند.
وی با تاکید براین که نیاز داریم در کنار اجرای برنامه 
های ستاد اقتصاد مقاومتی از نظرات واتاق فکر اساتید 
نقاط  باید  گفت:  کنیم  استفاده  ونخبگان  دانشگاهی 
ضعف و قوت کارما را بگویند وما از نقد شدن به هیچ 
وجه هراسی نداریم زیرا در مسیر توسعه استان خودمان 
را با تمام قوا آماده روبرویی با هر مسئله ای کرده ایم.

نخبگان، اقتصاد کرمان را یاری کنند
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مهندس علیرضا رزم حسینی در دیدار روسا و معاونان 
و  مدیران  از  گفت:  وی  با  کشاورزی  جهاد  سازمان 
این سازمان می خواهم که جهاد کشاورزی  مسئوالن 
داد:  ادامه  وی  نکنند.  اداری  بروکراسی  گرفتار  را 
جهاد کشاورزی یک نهاد انقالبی است و باید تدبیری 
و  مجوزها  گرفتار  حوزه  این  در  مردم  تا  شود  اتخاذ 
تخصیص ها نشوند. وی ضمن تقدیر از اقدامات سازمان 
بیان  کرمان  استان  جنوب  و  شمال  کشاورزی  جهاد 
کرد: هنوز راه زیاد و اختالف چشمگیری با کشاورزی 
مدرن دنیا داریم. وی تصریح کرد: عالقه مندیم برای 

پیشرفت هر چه بیشتر استان کرمان با کارشناسان مسائل 
کشاورزی جلسات گفت و گو و هم اندیشی داشته باشم. 
فرهنگی  کار  انجام  لزوم  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
طرح  کرد:  اظهار  کشاورزی  مختلف  های  حوزه  در 
کوثر)طرح تجمیع مدیریت فنی در واحدهای تولیدی 
کشاورزی( کار بسیار دشواری بود که نیاز است علما در 
این زمینه همکاری کنند تا مردم آگاه شوند. وی ادامه 
داد: خرد مالک بودن صرفه اقتصادی ندارد زیرا این 
طرح در راستای تقویت خانواده روستایی تاثیر زیادی 
دانش  افزایش  لزوم  بر  تاکید  با  وی  داشت.  خواهد 
کشاورزی در استان کرمان خاطرنشان کرد: زمانی دانش 
کشاورزی ما پایین باشد چگونه می توان انتظار داشت 

بهره وری و راندمان باال باشد. 
مقاومتی  اقتصاد  مدل  که  این  بیان  با  کرمان  استاندار 
کرمان آغاز شکوفایی یک حرکت بی نظیر در کشور 
و کم نظیر در جهان است خاطرنشان کرد: باید کاری 
کنیم که مجموعه این استان در تمام حوزه ها چندین 
هاشمی  اهلل  آیت  مرحوم  زیرا  باشد  داشته  جهش  پله 
رفسنجانی نیز تاکید داشتند که الگوی کرمان می تواند 

کشور را نجات دهد.

مهندس رزم حسینی با بیان این که امروز به برکت خون 
شهدا از یک نظام دینی بهره مند هستیم اظهار کرد: در 
این نظام دینی نمی توانیم نقش علماء و روحانیون را 
نادیده بگیریم زیرا با کمک علماء می توانیم مردم را 
ای کاش  بیان کرد:  کنیم. وی  و کارآفرین  اقتصادی 
نظام اداری ما از شب های قدر برای تفکر و تدبر استفاده 
می کرد و کشور را در مسیر توسعه و سرمایه گذاری قرار 
می داد. وی با بیان این که شبهای قدر شب های تفکر، 
تدبیر نیایش و دعا است عنوان کرد: از علماء و روحانیت 
کردن  فکر  به  را  مردم  ها  شب  این  در  داریم  انتظار 

تشویق کنند.
اشکالی دارد  این که چه  بیان  با  مهندس رزم حسینی 
دانش  خصوص  در  دقیقه   10 قدر  های  شب  در  که 
اینها  کرد:  عنوان  شود  صحبت  مردم  برای  کشاورزی 
و  تربیت  باید  مردم  و  ماست  دینی  فرهنگ  از  جزئی 
دانش اقتصادی داشته باشند. وی با اشاره به پرداخت 
دستگاهها  برخی  در  دیگر  نقدی  های  کمک  و  یارانه 
اضافه کرد: نباید ثروت آیندگان را صرف منافع سیاسی 
کنیم. وی تصریح کرد: خط بازی های سیاسی روزگار 
کشور را به سیاهی می کشاند و نباید یک مدیر را به دلیل 

سلیقه سیاسی اش تغییر دهیم.
اعتدال  لزوم  رعایت  به  اشاره  با  حسینی  رزم  مهندس 
در تمام حوزه ها تاکید کرد: نباید مدیران کارآمد را 
به خاطر جریانات سیاسی قربانی کنیم. وی اظهار کرد: 
دولت محترم تدبیر و امید سیاست هایی دارد و همه 
باید در این مسیر دولت را همراهی کنند و اگر نظام 
اداری ما شفاف باشد مطمئن باشید که نفاق و چاپلوسی 
در دولت برچیده خواهد شد. وی اضافه کرد: اگر این 
توانند  ما می  فرزندان  نهادینه کنیم  را در کشور  تفکر 

زندگی راحت و با شرافتی داشته باشند.
مهندس رزم حسینی با بیان این که به برکت خون 300 
هزار شهید انقالب، انتخابات با شکوهی در سطح کشور 
برگزار کردیم گفت: با وجود تمام اتفاقاتی که رخ داد 

یک سرمایه بزرگ اجتماعی در کشور خلق شد.

 کرمان؛
 بهشت سرمایه گذاری

بردسیر  شهرستان  فرماندار 
این  اندازی  راه  درحاشیه 
عملیات  که  گفت  کارخانه 
فرآوری  کارخانه  اجرایی 
این  در  محمدی  گل 
اقتصاد  محور  بر  شهرستان 
مقاومتی یک سال قبل آغاز 
مراحل  تمام  که  بود  شده 

ساخت آن به وسیله بخش خصوصی با بیش از 40 میلیارد ریال هزینه انجام گرفته 
است.  مجید نجف پور با بیان این که این کارخانه قابلیت فرآوری گل محمدی 
را تا 60 تن در روز دارد افزود: با راه اندازی این کارخانه بیش از ۵00 نفر به 
که  این  بیان  با  وی  شد.   خواهند  کار  به  مشغول  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت 
کارگاه های کوچک گالبگیری می توانند روزانه پنج تن گل را فرآوری کنند 
عنوان کرد: این در حالی است که کارخانه صنعتی فرآوری گل محمدی ›ماه 
گالب الله زار‹ به ظرفیت فرآوری 3۵ تن گل در روز راه اندازی گردیده است 

و تواند تاثیر مضاعفی در ارزش افزوده محصول گل این منطقه داشته باشد . 
نجف پور عنوان کرد: بازدید از روند توسعه کشت گل محمدی از جمله برنامه 
های استاندار کرمان و معاون امور مجلس رئیس جمهوری در این سفر یکروزه به 
بردسیر خواهد بود. وی ادامه داد: با تدابیر مدیریت ارشد استان کرمان در زمینه 
اصالح الگوی کشت و اجرای طرح همیاران آب ساالنه 300 هکتار به سطح زیر 

کشت گل محمدی در بردسیر افزوده شده است.  
وی خاطرنشان کرد: همچنین در این سفر 6 کارگاه گالبگیری که با استفاده از 
رسند.   برداری می  بهره  به  اندازی شده  راه  امید  کارآفرینی  تسهیالت صندوق 
وی با اشاره به حجم گل تولیدی در شهرستان بردسیر اظهار کرد: امسال برخی 
از کارخانه های فرآوری مجبور شدند تا 10۵ تن گل را در روز فرآوری کنند 
که امیدواریم با راه اندازی کارخانه ها و کارگاه های فرآوری در این زمینه این 

مشکل مرتفع شود. 

افتتاح کارخانه فرآوری
 گل محمدی بردسیر
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از  کرمان  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 
در  خارجی  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد  سه  جذب 
گفت  و  داد  خبر  کرمان  استان  در  گذشته  سال  سه 
مستقیم  سرمایه گذاری  دالر  میلیون   ۵41 همچنین   :
خارجی چند سال گذشته در استان کرمان جذب شده 
واحد  پنجره ی  نشست  در  شیخ اسدی  است.حمید 
مدیران  حضور  با  که  کرمان  استان  سرمایه گذاری 
برگزار  استان  سرمایه گذاری  ستاد  محل  در  اجرای 
شد افزود: درمجموع ۵00 شکایات رسیده در جلسات 
پنجره موردبررسی قرارگرفته و مصوبات این جلسات 

نیز به دستگاه های مربوطه ارسال شده است.
وی به برگزاری هشت جلسه طی دو ماه گذشته اشاره 
داشتیم  مصوبه   ۵2 جلسات  این  طی  افزود:  و  کرد 
واتالف زمان درگرفتن استعالم از دستگاه های اجرایی 
را از مهم ترین مشکالت پیش روی سرمایه گذاری در 

استان کرمان تشخیص دادیم. 
شیخ اسدی مرکز خدمات سرمایه گذاری را به عنوان 
بازویی توانمند در خدمت سرمایه گذاران دانست و 

کرمان  استان  سرمایه گذاری  خدمات  مرکز  گفت: 
وراهنمایی  است  تشکیل شده   ۸9 سال  آذرماه  در 
بین  شکاف  کاهش  مراجعه کنندگان،  به  مشاوره  و 
برگزاری  جذب شده،  و  مصوب  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  هیات های  با  موردنیاز  نشست های 
سرمایه گذاری،  ظرفیت های  شناسایی  خارجی، 
بازدید  نمایشگاه های داخلی و خارجی و  حضور در 
انجام ازجمله  از طرح های سرمایه گذاری در دست 
اقدامات این مرکز در کرمان است که در کنار این 

خارجی  سرمایه گذاری  متقاضیان  پذیرش  اقدامات 
به  مشورت های الزم  ارائه  و  اطالع رسانی  استان،  در 
انجام هماهنگی های الزم  و  سرمایه گذاران خارجی 
برای دریافت مجوزهای موردنیاز سرمایه گذاران نیز 

انجام می گیرد.
واحد  پنجره  سامانه  طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی 
سرمایه گذاری افزود:مهم ترین نتایج ایجاد این سامانه 
کاهش هزینه ها، افزایش کارایی در فرایند انجام کار 
سرمایه گذاری و شفافیت بیش تر وازبین بردن انحصار 
در  درخواست  وضعیت  مشاهده  امکان  و  اطالعات 
مربوط  اجرایی  امور  و  است  اجرایی  دستگاه های 
نتیجه  حصول  تا  مستمر  به طور  سرمایه گذاران  به 
پنجره ی واحد  افزود:  پیگیری می شود. شیخ اسدی 
سرمایه گذاری و کارآفرینی باهدف کمک به توسعه ی 
اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و اطالع رسانی 
مناسب به سرمایه گذاران داخل و خارج و بررسی و 
امر سرمایه گذاری طراحی شده  تسهیل  رفع موانع و 

است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمان از 
باال بودن نرخ رشد مالیات استان در بودجه ی سال 96 
استان کرمان 30 درصد است  مالیات در  نرخ  گفت: 
درصد   9 میزان  این  دیگر  استان های  در  درحالی که 
زاده  طبیب  سیدمهدی  مهندس  است.  تعیین شده 
ساعاتی  که  سرمایه گذاری  واحد  پنجره  جلسه ی  در 
بخش  و  اجرایی  دستگاه های  مدیران  با حضور  پیش 
به  نرخ رشد  میزان  این  افزود:  برگزار شد  خصوصی 
فعاالن  اقتصادی فشار وارد می کند چراکه آنان توان 
تصریح  وی  ندارند.  را  نرخ  این  با  مالیات  پرداخت 
داشته  انتظار  نباید  مالیات  رشد  میزان  این  با  کرد: 
قابل  استان کرمان رشد  در  باشیم که سرمایه گذاری 

قبولی داشته باشد.
کرمان  استان  معادن  و  صنایع  بازگانی  اتاق  رییس 
از  زمینه ها  تمام  در  کرمان  استان  این که  به  اشاره  با 
پتانسیل ها و امکانات خوبی برخوردار است، گفت: با 
توجه به جمعیت باالی 3 میلیون نفر در استان کرمان 
درآمد  افزود:  داریم. وی  پایینی  سرانه ی  درآمد  اما 
که  است  میلیون   13 سال  در  کرمان  استان  سرانه ی 

نشان می دهد ما نتوانسته ایم از امکانات موجود
به خوبی استفاده کنیم.

طبیب زاده همچنین از پایش اتاق بازرگانی، صنایع و 

و گفت:  داد  خبر  فضای کسب وکار  از  ایران  معادن 
پژوهش های مجلس  با همکاری مرکز  پایش که  این 
کرمان  استان  که  می دهد  نشان  است  انجام شده 
و  بویراحمد  و  کهکیلویه  استان های  از  بعد  آخر  از 
کردستان در رتبه ی سوم قرار دارد که این موضوع 
اما  استان  مدیران  علی رغم تالش های  نشان می دهد 
سیستم اداری استان و فضای کسب وکارهنوز مناسب 
در  سرمایه داران  سرگردانی  به  همچنین  وی  نیست. 
دستگاه های اداری اشاره کرد و افزود: بسیار فراوان 
دیده شده که پروژه ای به دلیلی تأخیر در صدور مجوز 
به عقب افتاده است و برای انجام دادن اقدامات اولیه 

ادامه  طبیب زاده  است.  کشیده  طول  زیادی  زمان 
داد: تا زمانی که بدنه یسیستماداریه خصوص در طبقات 
سرمایه گذاری  فضای  نشود  اصالح  ادارات،  میانی 
خوبی در استان کرمان نخواهیم داشت و این تغییرات 
باید خود را در ارتقای شاخص های کسب وکار نشان 
دهد. وی تأکید کرد: سازمان ها باید ازلحاظ حقوقی، 
و  کنند  آماده  را  زیرساخت ها  قانونی  و  مقرراتی 
موانع  رفع  با  و  شوند  متصل  سرمایه گذاری  مرکز  به 
سرمایه گذاری در صدور مجوزها امور سرمایه گذارن 

را تسهیل کنند.
واحد  پنجره ی  افزود:  ادامه  در  طبیب زاده 
سرمایه گذاری و کارآفرینی باهدف کمک به توسعه ی 
اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و اطالع رسانی 
مناسب به سرمایه گذاران داخل و خارج و بررسی و 
طراحی شده  سرمایه گذاری  امر  تسهیل  و  موانع  رفع 
است و امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاران به طور 

مستمر تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
الزم به ذکر است در پنجره ی واحد، سرمایه گذار با 
امکان پی گیری  نقطه  از یک  تسلیم درخواست خود 
سازمان  طرفی  از  و  دارد  را  خود  درخواست های 
وضعیت  از  گزارش گیری  امکان  نیز  سرمایه گذاری 
درخواست ها و استعالم های مربوطه را خواهد داشت.

رشد نرخ مالیات کرمان 
باالتر از سطح کشوری

سه میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در سه سال

استاندار کرمان  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
گفت: جهش 2۵ درصدی در میزان صادرات استان 

کرمان دست یاقتنی است.
ستاد  نشست  هفتادمین  در  فتوت  محمدرضا  مهندس 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان افزود: باید در 
کنار توسعه ی صادرات، به مدیریت واردات نیز توجه 
قرار  برنامه ها  اولویت  نیز در  مهم  این  ویژه شود که 
تاکید کرد: توسعه ی صادرات و مدیریت  دارد. وی 
که  می خواهد  واالیی  و همت  برنامه ریزی  واردات، 
همه ی مدیران باید در این زمینه اهتمام جدی داشته 
سخنان  از  دیگری  بخش  در  فتوت  مهندس  باشند. 
سند  تدوین  برای  اجرایی  دستگاه های  گفت:  خود 
تا  دهند  ارائه  را  خود  پیشنهادهای  باید  اشتغال 

استان  در  اشتغال  توسعه ی  برای  عملیاتی  برنامه  
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  باشیم.  داشته  کرمان 

صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نیز با گالیه 
باشد در  قرار  اگر  استان گفت:  این  بانکی  سیستم  از 
بخش اقتصاد و اشتغال اتفاقات خوبی رخ دهد، محور 
آن در حوزه  گردشگری است، اما اعتبار و تسهیالتی 
به این حوزه اختصاص نمی یابد. محمود وفایی ادامه 
داد: هیچ کدام از طرح های حوزه ی میراث فرهنگی 
و گردشگری از تسهیالت استفاده نکرده اند؛ بنابراین، 
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  حوزه   به  باید 
کرمان توجه ویژه شود. وی از همکاری های صندوق 
صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره کل  با  امید  کارآفرینی 

دستی و گردشگری تقدیر کرد.

آمادگی برای جهش 25 
درصدی در  صادرات 
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برداشت 16 تن 
گل گاوزبان

 
تن   16 استان،  گاوزبان  مزارع گل  هکتار   27 از 
باغبانی  امور  مدیر  می شود.  برداشت  محصول 
سطح  گفت:  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
زیرکشت گیاه داروئی گل گاوزبان در استان 27 
هکتار بوده و در تمام شهرستان های استان قابل 

کشت است. 

این که  بیان  با  لطفعلی زاده  مهدی  مهندس 
و  آغاز  ماه  اردیبهشت  از  محصول  این  برداشت 
پیش بینی  افزود:  می یابد،  ادامه  تیرماه  پایان  تا 
گاوزبان  گل  16تن  سطح،  این  از  می شود 
مهندس  شود.  برداشت  و  تولید  استان  در 
ارتفاع  به  یک ساله  گیاه  این  گفت:  لطفعلی زاده 
۸0-۵0 سانتی متر و دارای ساقه ی منشعب شیاردار 
تارهای خشن است و گل های آن  از  و پوشیده 
ماه های  فاصله ی  در  رویش،  محل  تناسب  به  که 
مورد  قسمت  می شوند،  ظاهر  تیر  و  فروردین 

استفاده  این گیاه هستند.

کشاورزی  جهاد  مدیر 
گفت:  کرمان  شهرستان 
از  محمدی  گل  برداشت 
در  ماه  اردیبهشت  اوایل 

شهرستان کرمان آغاز و تا اواسط خرداد ماه ادامه دارد. 
مهندس احمد مسعودی با بیان این که سطح زیر کشت محصول گل محمدی در 
جاری  سال  در  شود  می  پیش بینی  افزود:  باشد،  می  هکتار   ۸0 کرمان  شهرستان 
برداشت و عملکرد این محصول 1۸00کیلوگرم  به میزان 12۵ تن گل محمدی 
در هکتار باشد. وی گفت:  قیمت محصوِل ترف از قرار هر کیلو ۸0 هزار ریال 

و متوسط قیمت خشک محصول سیصد 
مسعودی  مهندس  می باشد.   هزارریال 
کشت های  ترویج  منظور  به  داد:  ادامه 
جایگزین میزان 10 هکتارگل محمدی  
که  شده  کشت  نیز  جاری  سال  در 
این  کشت  زیر  سطح  درمجموع 
  ۸0 به  کرمان  شهرستان  در  محصول 

هکتار رسید.

برداشت گل محمدی 
از گلستان های هشتاد هکتاری

شهباز حسن پور در آیین افتتاح کارخانه ماه گالب 
باالی بخش الله  به قدمت  با اشاره  بردسیر  الله زار 
اشتغالزایی  اقدامات صورت گرفته در حوزه  و  زار 
در این منطقه با تاکید بر این که استان کرمان امروز 
است  شده  تبدیل  سازندگی  نهضت  و  کارگاه  به 
این  بیان  با  دارد. وی  تقدیر  مهم جای  این  گفت: 
که مرحوم صنعتی و همسرش در راستای اشتغالزایی 
در این منطقه نسبت به کاشت گل محمدی و توسعه 

افتتاح  اظهار کرد:  اقدام کردند  این بخش  آن در 
کارخانه های گالب گیری در بخش الله زار از خام 
سیاست  اساس  بر  محمدی  گل  محصول  فروشی 
انقالب  معظم  رهبر  ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  های 
اسالمی جلوگیری و دست واسطه ها را کوتاه می 
کند و محصول را به طور مستقیم به بازار می رساند. 
وی وجود مهندس علیرضا رزم حسینی را در منصب 
استان  توسعه  و  رونق  موجب  کرمان  استانداری 
کرمان دانست و گفت: وی خودش را وقف توسعه 
یادآورشد: کلنگ کارخانه  استان کرده است. وی 
ماه گالب طی یکسال گذشته توسط استاندار کرمان 

به زمین زده شد و امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

نرخ بیکاری الله زار؛
صفر 

در  نجاتی  جهان  مهدی 
شورای عالی بانک های استان 
کرمان افزود: 699 شعبه بانک 
در استان کرمان فعالیت دارد 
پرسنل   400 و  هزار  پنج  و 
بیان این که سرانه  با  بانک های این استان مشغول به کار هستند. وی  در 
میلیارد ریال و در کشور 424  استان کرمان 232  پرداخت تسهیالت شعب 
بانک  کشور  اقتصاد  مانند  کرمان  استان  اقتصاد  کرد:  تصریح  است  میلیارد 
محور است و از سایر استان ها قرض گرفته و به مردم تسهیالت پرداخت 

کرده ایم.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان با اشاره به این که 100 هزار 
پایانه فروشگاهی در استان فعال است اظهار کرد: یکی از مشکالت سیستم 
بانکی این استان باال بودن قیمت تمام شده پول است و به ازای هر 100 

ریال پولی که بخواهیم جذب کنیم، 
باید 24 ریال هزینه کنیم. وی گفت: 
۸4 درصد منابع استان گران قیمت و 
16 درصد منابع ارزان قیمت هستند 
به  را  زیادی  مشکالت  امر  این  که 

وجود آورده است.
های  بانک  هماهنگی  شورای  دبیر 
کرمان با بیان اینکه کل منابع سیستم 
سال  پایان  در  استان  این  بانکی 
گذشته 174 هزار میلیارد ریال بوده 
بر  گذشته  سال  کرد:  تصریح  است 
هزار   139 باید  موجود  منابع  اساس 
می  پرداخت  تسهیالت  ریال  میلیارد 

شد:  یادآور  نجاتی  است.جهان  شده  پرداخت  میلیارد  هزار   161 که  شد 
بیشتر،  ها،  پرداختی  در  و  دارد  را  نقدینگی کل کشور  رتبه هشتم  کرمان، 

مصرف کننده منابع بوده ایم.

سرانه سپرده های بانکی 
در کرمان؛
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 دومین نشست هم اندیشی روسای انجمن های خرمای استان های خرماخیز کشور به 
میزبانی استان کرمان و با حضور نایب رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق کرمان، رئیس 
انجمن ملی خرما و معاونان وزیر جهاد کشاورزی، در محل اتاق ایران برگزار شد.

رئیس انجمن ملی خرما در این نشست گفت: باید به بخش خصوصی بیش تر توجه و 
اعتماد کرد و دولت با برون سپاری فعالیت ها، ضمن کمک به کوچک شدن دولت، 
این که  بر  تاکید  با  به بخش خصوصی واگذار کند. محسن رشیدفرخی،  کارها را 
دولت باید از نیروی کار و مدیر متخصص و دل سوز در بخش های مختلف استفاده 

بخش  به  امور  واگذاری  افزود:  کند، 
گیرد  صورت  مرور  به  باید  نیز  خصوصی 
برای  گفت:  وی  نشود.  ایجاد  مشکالتی  تا 
در  تخصصی  صورت  به  کار  بردن  پیش 
این حوزه، پیشنهاد راه اندازی دانشکده ی 
خرما مطرح شده که امیدواریم در صورت 

امکان پیگیری و اجرایی شود.
نقشه   تهیه   بر  اتاق کرمان  رئیس  ادامه  در   
راه صنعت خرما کشور تاکید کرد و گفت: 
کسب  صنعتی  خوشه   گذشته  در  چه  اگر 
شده  اندازی  راه  کرمان  در  خرما  کار  و 
این  در  هایی  و دغدغه  مشکالت  هنوز  اما 
ساالنه  که  طوری  به  دارد،  وجود  زمینه 
تضمینی  خرید  تولید،  افزایش  نگران  باید 

و غیره باشیم.
مهندس سیدمهدی طبیب زاده، با اشاره به 
مشکل کم آبی استان کرمان و هزینه ی 1۵ 
هزار تومان برای انتقال هر مترمکعب آب 
استان،  فوالد  صنعت  برای  بندرعباس  از 
افزود: یک میلیارد و ۵00 میلیون مترمکعب 
در  می شود  مصرف  خرما  در  کرمان  آب 
ناخالص  درآمد  درصد  سه  تنها  که  حالی 
ملی در این بخش وجود دارد. وی ادامه 
مرکز  خرما  محصول  تولید  برای  داد: 
اگر  که  حالی  در  ندارد  وجود  تحقیقات 
بخواهیم یک میلیون و 200 هزار تن تولید 

امکان پذیر  فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی  انجام دادن  با  خرما را سامان دهیم 
است. در ادامه این نشست نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به این که همیشه به فکر 
حمایت دولت و مجلس هستیم، گفت: بخش خصوصی باید از خود حمایت کند و 

خود را باور داشته باشد.
پدرام سلطانی، افزود: اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که دولت حتی 
اگر هم تمایل داشته باشد، به دلیل بده کاری های بی سابقه ای که دارد، دیگر 
است.  اجباری  توفیق  یک  این  و  کند  کمک  خصوصی  بخش  به  نمی تواند 
بخش  به  دولت  نگاه  شکل  کرد:  بیان  وی 
خصوصی در این فضا می تواند تغییر یابد و  
کنش گرایانه  حرکتی  باید  خصوصی  بخش 
بخش  کند  احساس  دولت  تا  دهد  انجام 

خصوصی از او حمایت می کند.
وضعیت  نشست  این  در  است،  گفتنی 
میزان  و  نخیالت در کشور  کشت جایگزین 
نخیالت کشور و  منابع آب در  از  بهره وری 
بهبود وضعیت خرما بررسی شد.  روش های 
همچنین در این نشست قیمت تمام شده ی 
و  درجه بندی  فرآوری،  تنوع  فقدان  باال، 
اتصال  عدم  بهداشتی،  و  مناسب  بسته بندی 
در  کرد  هزینه  عدم  و  بازار  به  مستقیم 
کشور  خرمای  مشکالت  جمله  از  بازاریابی 

عنوان شد.
شامل  تفاهم نامه  سه  نشست  این  پایان  در 
شرکت  با  خرما  ملی  انجمن  تفاهم نامه ی 
زمینه ی  در  ایران  صنعتی  شهرک های 
ملی  انجمن  تفاهم نامه ی  بازار،  توسعه ی 
کشاورزی  و  آب  مطالعات  مرکز  با  خرما 
آب  در  بهره وری  زمینه ی  در  ایران  اتاق 
و  آب  مطالعات  مرکز  بین  تفاهم نامه  و 
باغبانی  معاونت  و  ایران  اتاق  کشاورزی 
جهاد کشاورزی در زمینه ی کشت و اصالح 

نخیالت با نظر انجمن خرما به امضا رسید.

  هم اندیشی روسای انجمن های 
خرمای کشور در کرمان

میلیارد  هزار  هشت  حدود  گفت:  کرمان  استاندار   
تومان پروژه آماده بهره برداری در این استان داریم. 
نشست  هفتادمین  در  رزم حسینی  علی رضا  مهندس 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان افزود: 
پروژه های دیگری نیز آماده کلنگ زنی است که در 
ایام انتخابات به لحاظ شائبه های تبلیغی نمی توانستیم 

این پروژه ها را  افتتاح و کلنگ زنی کنیم.
وی با اشاره به این که بسیاری از دستگاه های اجرایی 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  مسیر  در  را  بزرگی  توفیقات 
فرهنگی  میراث  در حوزه های  داد:  ادامه  داشته اند، 
کارهای  دانش بنیان  شرکت های  فعالیت  توسعه ی  و 

مطلوبی در استان کرمان انجام شده است.
شرکت های  صادرات  کرد:  خاطرنشان  استاندار 
دانش بنیان بیش از 1000 درصد رشد یافته و به رقم 
هم چنین  استاندار  است.  رسیده  دالر  میلیون   400
سند  تدوین  برای  اجرایی  دستگاه های  همکاری  بر 
در  کرد:  بیان  و  تاکید  کرمان  استان  اشتغال  توسعه 
بزرگی  گام های  باید  و کالن  ُخرد  اشتغال  حوزه ی 

برداریم.
خوبی  فضای  اینکه  بیان  با  رزم حسینی  مهندس 
در  گفت:  داریم،  کرمان  استان  اشتغال  حوزه   در 

سال جاری به عنوان سال »اقتصاد مقاومتی، اشتغال و 
مقاومتی  اقتصاد  موضوع  بیش تری  قدرت  با  تولید«، 
کنترل  سامانه ی  گفت:  استاندار  می کنیم.  دنبال  را 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  در  پروژه  ونظارت 
در  دقت  با  پروژه ها  اجرای  روند  و  دارد  وجود 
این سامانه مورد بررسی قرار می گیرد. وی با تاکید 
کرد:  خاطرنشان   96 سال  در  نظارت  این  تقویت  بر 

تومانی  میلیارد  هزار   76 پروژه های  پاالیش  و  پایش 
قرار  مربوط  مدیران  مدنظر  باید  کرمان  استان  در 

گیرد. 
فرهنگی  پیوست های  تدوین  بر  کرمان  استاندار 
گفت:  و  کرد  تاکید  نیز  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های 
را  اقتصادی  توسعه ی  جریان  اقتصادی،  معین های 
هدایت  نیز  اجتماعی  و  فرهنگی  توسعه ی  سمت  به 
کرده اند و در این زمینه گام های خوبی برداشته اند. 
ستاندار در ادامه سخنان خود به مناسبت پیش روی 
به عنوان  سوم خرداد اشاره کرد و فتح خرمشهر را 
هشت  در  رزمندگان  بزرگ  های  پیروزی  از  یکی 
عملیات  این  در  و گفت:  دانست  مقدس  دفاع  سال 
المللی رسیدیم و جای جای کشور  بین  به مرزهای 
از دست بیگانگان آزاد شد. وی افزود: امنیت پایدار 
موجود را که حاصل ایثارگری ها و جان فشانی های 
رزمندگان دوران دفاع مقدس بوده باید قدر دانست 
و در صیانت از این مهم را ضروری دانست . وی بر 
در  اجتماعی  بزرگ  سرمایه  این  از  استفاده  و  حفظ 
در  را  سرمایه  این  اگر  گفت:  و  کرد  تاکید  کشور 
بزرگی  های  گام  کنیم،  همراه  نیز  اقتصادی  حوزه 

در مسیر تولید و اشتغال در کشور برداشته می شود.

هشت هزار میلیارد تومان پروژه 
آماده افتتاح
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نخستین برنامه سفر یک روزه  خود به استان 
کرمان، از کارخانه فوالد آن  بازدید کرد. در این بازدید، دکتر محسن رضایی 
ضمن دیدار از بخش های مختلف کارخانه فوالد کرمان، با جمعی از مدیران و 

کارکنان این کارخانه به گفتگو پرداخت.
شرکت صنایع فوالد کرمان که در سال 1369 به ثبت رسیده است، در مجاورت 
شهرستان بردسیر ) واقع در 4۵ کیلومتری جنوب غربی شهر کرمان( احداث شده 
و در حال حاضر پس از 2۵ سال فعالیت، به عنوان یکی از تکمیل کنندگان زنجیره 
تولید در عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فوالد حضوری فعال دارد . فاز اول 

شرکت فوالد کرمان در سال 13۸0 افتتاح گردیده است. 

این کارخانه در حال حاضر با ظرفیت 220 هزار تن به فعالیت دارد و فاز دوم آن 
نیزکارخانه فوالد سازی با ظرفیت 420 هزارتن است  که در مرداد ماه سال 1394 

به بهره برداری رسیده است.
دکتر محسن رضایي در مراسم افتتاح کارخانجات هامر بردسیرد گفت: قله اقتصاد، 
باید به فتح آن نایل آید. امروز زدودن  آخرین قله ای است که انقالب اسالمی 
از خرمشهر  بیرون راندن صدام  از  از سیماي جامعه، کمتر  بیکاری و گرانی  فقر، 
نیست. دست خالی به سوی تعامل برویم، بدهکار برمی گردیم. باید ایران را تحریم 
سانتریفیوژ  اند،  گرفته  اقتصاد  ایستگاه  در  را  انقالب  قطار  جلوی  سازیم.  ناشدنی 
عبادت  و  جهاد  مثل  باید  اقتصاد  تقویت  نمی گرفت،  شکل  مذاکرات  نداشتیم، 
تقدس یابد. همه دنیا چشم انتظار آنند که ببیند آیا این انقالب می تواند به اهداف 
خود برسد و یا این که مانند برخی کشور ها شکست می خورد. دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با بیان اینکه ایران اسالمي تحریم شدني نیست، گفت: آمریکایی ها 
که دیده اند ایستادگی ما در مقابل تحریم سال هاي گذشته باال بوده، ولي این 
ایستادگي را تبدیل به فرصت نکرده ایم، قصد دارند تحریم ها علیه کشورمان را 

افزایش دهند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آیین افتتاح »مجتمع کارخانجات هامر« 
شامل کارخانه تولید گالب و آب معدنی و نیز کلنگ زني کارخانه های عطر و 
ادکلن و استحصال دارو افزود: در پنج سال گذشته در مقابل تحریم ها ایستادگی 
آوریم؛  وجود  به  کشور  اقتصاد  براي  را  الزم  های  فرصت  نتوانستیم  اما  کردیم، 
حال آن که باید با اعتماد به نفس و کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی را تحقق ببخشیم 
زیرا تحریم ها، فرصت بسیار خوبی برای بیداری جوانان، نگاه به درون، اولویت 
بخشي به کارآفرینی، افزایش تولید و صادرات و نفي بیکارگي و گداپروری است. 
دکتر محسن رضایی ادامه داد: ممکن است آمریکایی ها ایران را در یکی دو سال 
آینده تحریم کنند، اما آنها نمی دانند که این بار به لطف پروردگار، ملت قیام می 
کند و از این تهدیدات فرصتي فراهم مي آورد تا آنها براي مذاکره با کشورمان 

التماس کنند.
وی با بیان این که جریان انقالب اسالمی امروز به مرحله اي حساس وارد شده 
است، گفت: انقالب اسالمي مانند قطاری است که از ایستگاه های امنیت، سیاست 
و دفاع به خوبی عبور کرده است، به طوري که ما امروز از حیث امنیت، اقتدار 
و سیاست داخلی و خارجي در منطقه در رتبه اول قرار داریم؛ در عرصه دفاعي، 
سالح و صنایع مورد نیاز خود را خودمان مي 
حماسه  داخلي،  سیاست  حوزه  در  سازیم، 
هاي بي بدیل انتخاباتي مي آفرینیم و در 
حوزه سیاست خارجی نیز با مدیریت رهبر 
بزرگترین  عنوان  به  اسالمی  انقالب  معظم 
و هوشمندترین سیاستمدار عصر حاضر در 
اوج عزت و استقالل قرار داریم. با این همه 
را  انقالب  قطار  جلوی  اقتصاد،  ایستگاه  در 
بزرگي  آزمون  برابر  در  را  ما  و  اند  گرفته 
انتظار  چشم  دنیا  همه  زیرا  اند،  داده  قرار 
به  انقالب می تواند  ببیند آیا این  آنند که 
اهداف خود برسد و یا این که مانند برخی 

کشورها شکست می خورد.
وی با تإکید بر این که اقتصاد نه تنها مسیر و 
ممر معیشت روزمره، بلکه مؤلفه اي مهم در 
بقای نظام اسالمي است، گفت: قله اقتصاد، آخرین قله اي است که انقالب اسالمي 

باید به فتح آن نایل آید.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: امروز در جنگ اقتصادی به سر مي بریم 
و هر کس در این جهاد شرکت کند، مانند کسی است که در آزادسازی خرمشهر 
نقش داشته است. وی تأکید کرد: امروز زدودن فقر، بیکاری و گرانی از سیماي 

جامعه، کمتر از بیرون راندن صدام از خرمشهر نیست.
اقتصاد  مقاومتی،  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
و  استانی  های  رقابت  گسترش  و  خالقیت  نوآوری،  اشتغال،  تولید،  کارآفرینی، 
منطقه اي است، یادآور شد: حرف اساسی اقتصاد مقاومتی این است که در عین 
به  از داخل  و  برداریم  از درون کشور  را  اقتصادي  بلند  با دنیا، گام هاي  تعامل 
بیرون نگاه کنیم تا سایر کشورها به سراغ ما بیایند، زیرا اگر نگاه ما از بیرون به 
داخل باشد و دست خالی به سوی دنیا برویم، هیچ کشوري به ما فناوري نخواهد 
داد و ما مانند دوران قاجار و پهلوی صرفا به بازار کاالهاي دیگر کشورها تبدیل 
جهانند،  با  تعامل  مخالف  انقالبی،  نیروهای  شود  گفته  که  این  لذا  شد.  خواهیم 
نداشتیم،  را  سانتریفیوژها  اگر  که  است  این  ما  زیرا حرف  است،  بزرگ  دروغي 

مذاکره ای نیز شکل نمی گرفت.
دکتر محسن رضایي با بیان این که انقالب، نهضت و قیام ملت ایران برای عبور از 
موانعی است که در برابر ما ایجاد شده است، گفت: مسأله اقتصاد باید به موضوعي 
فتح  همانند  سطح  هر  در  کارآفرینی  شود،  تبدیل  جهاد  و  عبادت  مانند  مقدس 
خرمشهر مورد توجه و ارزشگذاري قرار گیرد و از توسعه کسب و کارهای کوچک 
و متوسط، به ویژه صنایع کشاورزي استقبال شود.  دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با یادآوري این مطلب که در حال حاضر، گره هایی در تولید کشور وجود 
داشته و بسیاری از کارخانجاتی که تعطیل شده اند مشکل بازاریابی دارند، اظهار 
داشت: زنجیره ارزش بسیاری از کارخانه ها در نقاطي گسسته شده و کارشناسان 
و کارآفرینان باید این گسستگي ها را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند. 
 دکتر محسن رضایي در پایان سخنان خود از زحمات استاندار کرمان در گسترش 

فضاي اقتصادي و صنعتي در این استان قدرداني کرد.

بازدید دکتر رضایی از کارخانه فوالد کرمان
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کرمان موتور
 و مدل های جدید 

هیوندای
زودی  به  آگاه گفت:  مقام  یک 
خودروهای  عرضه  شاهد 
توسان، سوناتا  سانتافه،  هیوندای 
از سوی شرکت کرمان  اکسنت مدل 2017  و  النترا  و 
بازار داخلی خواهیم بود. به گزارش پرشین  موتور به 
خودرو، یک منبع آگاه با اعالم این خبر گفت: به دنبال 
بازار داخلی،  تولید و عرضه خودروهای هیوندای در 
سوناتا،  توسان،  سانتافه،  محصول   ۵ است  قرار  اینک 
النترا و اکسنت مدل 2017 نیز به سبد محصوالت کرمان 

موتور اضافه شود.
و  وارد  به صورت سی.بی.یو  محصول   4 وی،  گفته  به 
عرضه  داخلی  بازار  در  داخل  تولید  بصورت  اکسنت 
این  فروش  شرایط  و  قیمت  اعالم  و  شد  خواهد 
محصوالت طی هفته آینده مشخص می شود. این مقام 
آگاه اضافه کرد: 16 خردادماه جاری و در طرح فروش 
ویژه ماه مبارک رمضان شرکت کرمان موتور، فروش 
نقدی، تسهیالتی و پیش فروش این محصوالت در شبکه 

نمایندگی های کرمان موتور آغاز خواهد شد.
به  توجه  با  جنوبی،  کره  موتورز  هیوندای  شرکت 
است  رسانده  امضا  به  موتور  کرمان  با  که  قراردادی 
تصمیم دارد تا ضمن انتقال تکنولوژی به شریک ایرانی 
متوسط،  قیمت  با  محصوالت  تولید  حوزه  در  خود 
به  خود  لوکس  محصوالت  و  داخلی  تولید  بصورت 
رضایت  پیش  از  بیش  سی.بی.یو،  واردات  صورت 
مشتریان ایرانی را کسب و جایگاه خود را تحکیم بخشد. 
براساس این گزارش، پاییز سال گذشته قرارداد کرمان 
تولید محصوالت  برای  موتور و هیوندای کره جنوبی 
این خودروساز کره ای در ایران نهایی شد و از دی ماه 
منطقه ویژه  تولید هیوندای آی10 و آی20 در  شاهد 

اقتصادی ارگ جدید بم بودیم.
کرمان  گسترده  شبکه  به  توجه  با  شود  می  بینی  پیش 
مورد  خودرو   ۵ که  چنانچه  کشور  سراسر  در  موتور 
عرضه  بازار  به  داخلی  خودروساز  این  سوی  از  اشاره 
نسبت  بیشتری  رغبت  و  اطمینان  با  خریداران  شود 
بازار  این  در  خود  عالقه  مورد  خودروهای  خرید  به 

پرهیاهو اقدام خواهند کرد.
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 شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان تولید کننده 
نورد  محصوالت  و  فوالدی  شمش  اسفنجی،  آهن 
توسط شرکت   13۸۸ سال  ابتدای  در  باشد.که  می 
شرکت های  از  که  کرمان  استان  آبادانی  و  توسعه 
ایران  بازنشستگی صنایع مس  زیر مجموعه صندوق 
تغییراتی در سهامداران  از  و پس  تشکیل شد  است 
در حال حاضر ۵1 درصد سهام آن متعلق به گل گهر 
و 49 درصد متعلق به توسعه و آبادانی استان کرمان 

است.
میلیارد ریال است  این شرکت 4000  ثبتی  سرمایه 
اولین  این  و  شده  تأمین  سهامداران  توسط  که 
در  مس  بازنشستگی  صندوق  بزرگ  سرمایه گذاری 

شهرستان سیرجان در عمر 30 ساله خود می باشد. در 
خصوص تأمین سرمایه احداث پروژه کارخانه احیاء 
هم۵0 درصدآن توسط سهام داران و ۵0 درصد بقیه 
توسط بانک تجارت در قالب وام تأمین شده و برای 
تأمین سرمایه مورد نیاز کارخانه ذوب مجوز استفاده 

از تسهیالت صندوق توسعه ملی اخذ شده است.
نورد  کارخانه  بزرگترین  از  برداری  بهره  آیین 
با حضور رئیس مجلس شورای  جنوب شرق کشور 
استاندار  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  اسالمی، 
استان در مجلس شورای  مردم  نمایندگان  کرمان، 
اسالمی و مسئوالن استانی و محلی در محل سایت 
ماشین سازی سابق بردسیر برگزار شد .تاکنون 1۵0 
یورو  میلیون   24.۵ و  ریالی  اعتبار  تومان  میلیارد 
سیرجان  فوالد  جهان  شرکت  توسط  ارزی  اعتبار 
شده  گذاری  سرمایه  کارخانه  این  ساخت  برای 

است.
میله  تن  هزار   ۵00 نخست  فاز  در  کارخانه  این 
و  کند  می  تولید  را  مختلف  سایزهای  در  گرد 
 700 و  مستقیم  صورت  به  نفر   2۵0 اشتغال  زمینه 

نفر به صورت غیرمستقیم فراهم می شود. همچنین 
عملیات  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  حضور  با 
ساالنه  ظرفیت  با  آلیاژی  ذوب  کارخانه  اجرایی 
۵00 هزار تن و سرمایه گذاری 3۵0 میلیارد تومان 
در شهرستان بردسیر آغاز شد.کارخانه فوالد سازی 
در  نیز  تن  هزار   440 از  بیش  ظرفیت  با  بردسیر 
این  محصوالت  که  کند  می  فعالیت  شهرستان  این 
کارخانه بلیت )شمش فوالدی( و برای تولید میلگرد 
شود.شهرستان  می  استفاده  گرم  نورد  کارخانه  در 
مجاورت  و  کرمان  کیلومتری   60 در  بردسیر 
شهرستان معدنی سیرجان فقط به گل محمدی الله 
زار و گالب زهرا مشهور نیست بلکه صنایع فوالد آن 

نیز رو به توسعه و مطرح است.
بیان این که مساله  با  رئیس مجلس شورای اسالمی 
نداریم گفت:  اقتصادی  بهبود شرایط  از  مهمتر  ای 
نیست و همه  از تولید برای کشور  هیچ چیز مهمتر 
زمینه  این  در  باید  متخصص  نیروهای  و  مسئوالن 
افتتاح  آیین  در  الریجانی  علی  دکتر  کنند.  تالش 
کارخانه  اجرایی  عملیات  آغاز  و  نورد  کارخانه 
افزود:  کرمان  بردسیر  شهرستان  در  آلیاژی  ذوب 
فضای  و  داریم  قرار  ای  کننده  امیدوار  مسیر  در 
هرچند  است،  حرکت  این  موافق  نیز  المللی  بین 
مسیر  این  اما  دارد  وجود  مخالف  صداهای  برخی 
تثبیت شده است. وی بیان کرد: برای بررسی برنامه 
تا  داشتیم  جلسه  سفیران  برای  کشور  توسعه  ششم 

دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد که آمارهای تولید در 
حوزه فوالد و صنایع کشور نشان می دهد که ما در 
مسیر خوبی قرار گرفته ایم و امروز به مردم بردسیر 
تبریک می گویم که این کارخانه مهم افتتاح و به 
عنوان صنعت بسیار مهمی برای کشور محسوب می 

شود. دکتر الریجانی گفت: با حرکت بسیار خوبی 
و  فراوان  معادن  به  توجه  با  و  است  شده  آغاز  که 
کند  می  حکم  عقل  دارد،  کشور  که  ارزشمندی 
زنجیره تولید را تکمیل کنیم. وی اظهار کرد: این 
کرمان  استان  نمایندگان  و  است  زیربنایی  کارها 

پشتیبان طرح های استان هستند. 
سال های  که  این  به  اشاره  با  دهم  مجلس  رئیس 
رشد  نرخ  افزود:  بود  سختی  های  سال   92 تا   90
متخصص  نیروی  که  کشوری  برای  و  شد  منفی  ما 
امروز  اما  نیست  خوب  مساله  این  دارد،  فراوان 
حدود  به  صنعت  رشد  نرخ  و  کرده  تغییر  شرایط 
3.۵ درصد رسیده است که البته باید افزایش یابد. 

با اشاره به مشکالت فضای کسب و کار افزود:  وی 
نامه ها را  باید دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین 
تولید  قانون رفع موانع  و  برداریم  تولید  از جلوی 

برای همین منظور تدوین شده است.
دستگاه  وسعت  کرد:  اضافه  الریجانی  علی  دکتر   
این  باید  و  است  تولید  مشکالت  از  اداری  های 
بخش ها را کوچک کرده و فرصت را برای تولید 

فراهم کرد. 
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
اسالمی نیز با اشاره به این که بیش از 3 هزار میلیارد 
بردسیر  و  سیرجان  شهرستان های  در  پروژه  تومان 
که  مدیرانی  از  باید  گفت:  است  اجرا  حال  در 
ریسک پذیر هستند قدردانی کرد.  شهباز حسن پور 
هزارتنی   ۵00 نورد  کارخانه  افتتاحیه  آئین  در 
اسالمی  رئیس مجلس شورای  با حضور  بردسیر که 
اظهار  برگزار شد  بردسیر  و وزیر صنعت، معدن در 
معدنی  بزرگ  کار  اقتصادی  مجموعه   23 داشت: 
در استان کرمان را شروع کرده اند. وی با اشاره به 
این که در بحث اکتشاف کارهای خوبی در استان 

   افتتاح بزرگترین کارخانه نورد جنوب شرق کشور
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هفته  سفر  در  گفت:  است  انجام  حال  در  کرمان 
استان  به  معدن  و  اعضای کمیسیون صنعت  گذشته 
و  معدنی  فعالیت های  از  گل گهر  مجتمع  و  کرمان 
صنایع معدنی در این منطقه شگفت زده شده بودند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
میلیارد  هزار   4 تا   3 این که حدود  بیان  با  اسالمی 
بردسیر  و  سیرجان  شهرستان های  در  پروژه  تومان 
که  مدیرانی  از  باید  افزود:  است  اجرا  حال  در 
به  اشاره  با  وی  کرد.  قدردانی  هستند  ریسک پذیر 
امنیت  سایه  در  سرمایه گذاری ها  این  همه  اینکه 
اعضای  از  قدردانی  با  می رسد  نتیجه  به  که  است 
کرد:  خاطر نشان  کرمان  استان  تامین  شورای 
موفق  شوراهای  جزو  کرمان  استان  تامین  شورای 
در کشور است و زمینه سرمایه گذاری در استان را 

فراهم کرده است.

منطقه  در  بردسیر  شهرستان  در  بیان  با  حسن پور 
اقتصاد مقاومتی  به دلیل اجرای پروژه های  الله زار 
بردسیر  شهر  در  اما  گفت:  نداریم  بیکاری  مشکل 
است.  جوانان  و  مردم  اساسی  مشکالت  از  بیکاری 
خام فروشی  از  جلوگیری  که  این  به  اشاره  با  وی 
می شود  پیگیری  واقعی  معنای  به  کرمان  استان  در 
استان کرمان شکل گرفته  تولید در  افزود: زنجیره 
است و در شهرستان بردسیر و سیرجان طرح آمایش 
سرزمین انجام شده است. نماینده مردم سیرجان و 
که  این  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  بردسیر 
برنامه  آینده  سال   20 تا  شهرستان ها  این  مسئوالن 
الزم برای توسعه را دارند تصریح کرد: هزار و 400 
میلیارد سرمایه گذاری در پروژه انتقال آب از خلیج 
است.  انجام  حال  در  بردسیر  و  سیرجان  به  فارس 
استاندار  اقتصادی  فعالیت های  از  قدردانی  با  وی 
یاد  به عنوان یک خادم حقیقی ملت  او  از  کرمان 
اقتصادی  مبتکر  استاندار کرمان یک  و گفت:  کرد 
است و به خوبی از سرمایه گذاری بخش خصوصی 
حمایت می کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 

برجام  از  بود گفت: پس  برد  برد -  برجام  این که 
خارجی  گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد   ۸.۵ حدود 
که  رسیده  گذاری  سرمایه  عالی  هیات  تصویب  به 
۵.۵ میلیارد آن به بخش صنعت تعلق دارد و هفت 
میلیارد دالر آن در سال جاری تصویب شده است. 
افتتاح  آیین  در  زاده  نعمت  محمدرضا  مهندس 
کارخانه نورد و آغاز عملیات اجرایی کارخانه ذوب 
آلیاژی شهرستان بردسیر افزود: امسال تولید سنگ 
البته  است،  بوده  تن  میلیون   63 کشور  در  آهن 
مواد  چون  اما  داشت  وجود  تولید  اضافه  ظرفیت 
خام اضافه می شد این کار انجام نشد و برای سال 
آینده 100 میلیون تن تولید سنگ آهن در کشور 

پیش بینی شده است. 
وی بیان کرد: در بخش کنسانتره نیز از 27 میلیون 
سال  در  تن  میلیون   4۸ به  قبل  های  سال  در  تن 

جاری رسیده ایم که 60 تا 70 درصد افزایش داشته 
است. 

وی درباره طرح های فوالدی که در آینده نزدیک 
فوالدی  شمش  تولید  طرح  گفت:  شود  می  افتتاح 
چادرملو، فوالد ابرکوه، کیمیا معادن سپاهان، فوالد 
سیرجان ایرانیان، مجتمع فوالد خلیج فارس، فوالد 
در  که  هستند  طرح هایی  جمله  از  غیره  و  میانه 
تکمیل زنجیره فوالد به بهره برداری می رسند.وی 
با اشاره به طرح های فوالدی استان کرمان افزود: 
فوالد سیرجان ایرانیان با ظرفیت 2/۵ میلیون تن و 
آهن اسفنجی گل گهر با ظرفیت 1.۵ میلیون تن و 
گندله سازی فکور صنعت با ظرفیت 600 هزار تن 
جهت  در  مس  های  مجتمع  در  واحد  چندین  در 

تکمیل زنجیره تولید به بهره برداری می رسد.
فوالد  جهان  مجتمع  شرکت  مدیرعامل  ادامه  در 
بردسیر  نورد  کارخانه  که  این  به  اشاره  با  سیرجان 
بهره برداری رسید گفت: این  به  در مدت دو سال 
جهان  شرکت  توسط   93 سال  بهمن  در  کارخانه 
فوالد شروع شد و در 22 بهمن 9۵ به بهره برداری 

رسید. علی عباسلو در آیین افتتاحیه کارخانه نورد 
مجلس  رئیس  حضور  با  که  بردسیر  هزارتنی   ۵00
شورای اسالمی در بردسیر برگزار شد اظهار داشت: 
شده  احداث  نورد  کارخانه  آن  در  که  منطقه ای 
است به ماشین سازی بردسیر معروف است و از سال 
احداث  کارخانه ای  مکان  این  در  بود  قرار   136۸
شود. وی با اشاره به این که سرانجام در بهمن سال 
توسط  بردسیر  نورد  کارخانه  اجرایی  عملیات   93
این  گفت:  شد  آغاز  سیرجان  فوالد  جهان  شرکت 
کارخانه در مدت 2 سال و در 22 بهمن سال 9۵ با 
حضور رئیس مجلس شورای اسالمی و وزیر صنعت، 
مدیرعامل  رسید.  بهره برداری  به  تجارت  و  معدن 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان با بیان این که 
انواع  تولید  تن  هزار   6۵0 کارخانه  اسمی  ظرفیت 
میلگرد ساختمانی است افزود: با بهره برداری از این 

و حدود  مستقیم  به صورت  نفر   2۵0 برای  کارخانه 
هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی شده است. 
با اشاره به این که برای احداث این کارخانه  وی 
است خاطر نشان کرد:  میلیون دالر هزینه شده   2۵
مواد اولیه کارخانه شمش فوالدی کارخانه ذوب و 
ریخته گری جهان فوالد سیرجان و سوخت کارخانه 

گاز و گازوئیل به صورت دوگانه سوز است. 
مهندس عباسلو با بیان این که کارخانه تولید فوالد 
آلیاژی نیز با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی و 
وزیر صنعت، معدن و تجارت کلنگ زنی شد گفت: 
یک  هر  حدود  که  گذاشته ایم  قرار  همکارانمان  با 
بهره برداری  به  را  جدید  پروژه  یک  نیم  و  سال 

برسانیم. 
و  استاندار  حمایت های  از  قدردانی  با  وی 
شورای  مجلس  در  کرمان  استان  مردم  نمایندگان 
نیروهای  توسط  کارخانجات  این  افزود:  اسالمی 
 90 بر  بالغ  و  می شوند  احداث  ایرانی  متخصص 
بومی  افراد  کارخانه  در  شاغل  نیروهای  درصد 

منطقه هستند.

33جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور



صادرات فرآورده  
نفتی کرمان  

توسعه   طرح  اجرای  با 
موتور  روغن  کارخانه ی 
 3۵00 از  بیش  ماهانه  »ماکا« 
می شود.  صادر  استان  از  نفتی  فرآورده های  تن 
حضور  با  که  نشستی  در  استان  استاندارد  مدیرکل 
مدیرعامل  زیست،  محیط  از  حفاظت  مدیرکل 
شرکت نفت، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان در محل کارخانه ی روغن موتور ماکا و برای 
تولیدی  واحد  این  تولیدی  موانع  رفع  و  بررسی 
برای  که  تالش هایی  این که  بیان  با  شد،  برگزار 
احیای مجدد کارخانه انجام شده، قابل تقدیر است، 
گفت: روغن موتور مشمول استانداردهای اجباری 
است؛ یعنی تولید، فروش و تبدیل آن بدون گواهی 

کاربرد عالمت استاندارد، ممنوع است.
کارخانه  این  فعالیت  سابقه   به  بیگ زاده  مهندس 
سال  تا  کیهان  موتور  روغن  گفت:  و  کرد  اشاره 
مجددا  نام  تغییر  با   94 آبان  از  و  بوده  فعال   92
تغییر  با  کرد:  خاطرنشان  وی  است.  شده  فعال 
مدیریتی که پیش آمد، اقداماتی در زمینه ی سیستم 
شد  انجام  کارخانه  مخازن  و  تولید  خط  سوخت، 
مدیرکل  کرد.  پیدا  هم خوانی  استانداردها  با  و 
گواهی  حاضر  حال  در  افزود:  استان  استاندارد 
کاربرد عالمت استاندارد به این واحد تولیدی داده 
شده و می توانند فعالیت خود را با هماهنگی سازمان 
بیگ زاده  دهند.  انجام  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کارخانه  این  قبلی  مدیریت  این که  به  اشاره  با 
استاندارد  زمینه ی  در  مجوزهای الزم  بود  نتوانسته 
را اخذ کند، افزود: کارخانه ای که مجوز های الزم 
استاندارد را نداشته باشد، صالحیت الزم برای تولید 
را ندارد که خوش بختانه مدیریت جدید کارخانه ی 

روغن موتور، به این امر نائل شده و مجوزهای الزم 
استاندارد را اخذ کرده است.

قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  دبیر  شهریاری،  سردار 
کاال و ارز نیز در این جلسه گفت: حمایت همه جانبه 
نفتی  تولیدات مشتقات  درخصوص تسهیل در روند 
تا  دارد  آمادگی  کمیسیون  این  و  شود  انجام  باید 
کارخانه  این  اختیار  در  خود  موجود  مخازن  از 
قرار دهد. مهندس ساالری، مدیرعامل شرکت نفت 
از فرایند تولید این  تاکید کرد: حمایت  نیز  استان 

کارخانه و رفع موانع تولید آن باید در دستور کار 
کارگروه رفع موانع تولید قرار گیرد.

استان  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  مدیرکل 
با  باید  کارخانه  نام  تغییر  گفت:  نشست  این  در  نیز 
اداره کل محیط زیست هم هماهنگ شود و مجددا 
دریافت  سازمان  این  از  را  بهره برداری  پروانه ی 
در  ما  کرد:  خاطرنشان  صفرزاده  مهندس  کنند. 
حوزه ی اختیارات مان و تا جایی که مشمول طرح 
ارزیابی اثرات محیط زیستی نشود، نهایت هم کاری 
را با این واحد تولیدی خواهیم داشت و امیدواریم 
فعالیت این واحد، همواره پاک و سازگار با محیط 
از  خضرا  شهرک  شد:  یادآور  وی  باشد.  زیست 
محیط  زمینه ی  در  به نام کشور  صنعتی  شهرک های 
زیست است و دو واحد آالینده در این شهرک بود 
با آن ها برخورد شد و اصالحات الزم را انجام  که 

دادند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  صنایع  معاون 
واحد  این  این که  گفت:  نشست  این  در  نیز  استان 
برگشته  استان  تولید  چرخه ی  به  دوباره  تولیدی 

با  الزم  هم کاری های  باید  و  است  ارزشمند  بسیار 
خاطرنشان  غفاری نژاد  مهندس  شود.  انجام  آن 
کرد: براساس کمیسیون ماده ی 12 باید برای صدور 
این  در  قبال  که  تخطیری  سوخت  صادرات  مجوز 

کارخانه تولید و استفاده می شده، اقدام شود.
در  نیز  ماکا  موتور  روغن  کارخانه ی  مدیرعامل 
در  ما  فعلی  مسایل  و  مشکالت  گفت:  نشست  این 
زمینه ی اخذ تسهیالت و مجوزهای الزم درخصوص 
عباس  مهندس  است.  تولید  فرایند  راه اندازی 
بر این که صادرات این محصول  تاکید  با  صبح خیز 
ارزآوری زیادی برای استان خواهد داشت، گفت: 
تن  هزار  ماهانه  کارخانه،  این  مجدد  راه اندازی  با 
سوخت تخطیری و بالغ بر شش هزار تن محصول 
هیدروکربن سبک و سنگین به کشورهای افغانستان 
این  ما  شد:  یادآور  وی  می شود.  صادر  پاکستان  و 
کارخانه را از خردادماه سال جاری تحویل گرفتیم 
و هدف مان اشتغال زایی و راه اندازی فرایند تولید 

مشتقات نفتی در استان است.
بیان  با  ماکا  موتور  روغن  کارخانه ی  مدیرعامل 
 7۵ برای  کارخانه،  این  مجدد  راه اندازی  با  این که 
به صورت  هم  نفر   7۵0 برای  و  مستقیم  به صورت  نفر 
با  امیدواریم  اشتغال زایی می شود، گفت:  غیرمستقیم 
کمک ها و حمایت مجموعه ی مدیران استان بتوانیم به 
این اهداف برسیم. مهندس صبح خیز خاطرنشان کرد: 
در این کارخانه محصوالت روغن موتور، روغن پایه ، 
واسکازین، هیدروکربن، هیدرولیک و گریس تولید 
انتظار  امروز  صورت جلسه ی  به  توجه  با  که  می شود 
می رود محصوالت بیش تری را در فرایند تولید خود 
قرار دهیم. وی یادآور شد: فعالیت های این کارخانه 
زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  مقررات  با  هم سو 
است. مدیرعامل کارخانه ی روغن موتور ماکا تاکید 
می توانیم  کارخانه،  توسعه ی  طرح  اجرای  با  کرد: 
ماهانه بالغ بر 3۵00 تن صادرات داشته باشیم که 1۵00 
تن آن مربوط به محصول هیدروکربن و روغن پایه و 
2000 تن مربوط به روغن موتور خواهد بود. مهندس 
صبح خیز بیان کرد: برای تحقق این اهداف به حمایت 

مجموعه ی مدیران استان نیاز داریم.

مزاحم  قوانین  حذف  به منظور  سرمایه گذاری  واحد  پنجره  
و تسهیل امور سرمایه گذاری در استان کرمان هرچه زودتر 
به صورت عملی اجرا شود. مهندس علیرضا رزم حسینی  باید 
مدیران  حضور  با  که  اقتصادی  واحد  پنجره ی  جلسه ی  در 
ستاد  محل  در  خصوصی  بخش  و  اجرایی  دستگاه های 
سرمایه گذاری استان کرمان برگزار شد، ضمن تشکر از بخش 
خصوصی برای تالش در جهت اجرایی کردن پنجره  واحد 
اقتصادی در استان کرمان افزود: اجرای این طرح در استان 
در  به خصوص  سرمایه گذاری  اجرای  در  را  زمان  کرمان 

جهت اخذ مجوزها کاهش می دهد. 
وی لزوم مطالعات بیش تر در این طرح را ضروری دانست و 
خاطرنشان کرد: استان کرمان بسیار پهناوراست و معادل 10 
استان کشور است، بنابراین مشکالت و موانع سرمایه گذاری 

آن دیرتر از شهرهای کوچک حل وفصل می شود.

رزم حسینی تصریح کرد: پنجره ی واحد سرمایه گذاری با 
مولد  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی  توسعه ی  به  کمک  هدف 
اخذ مجوزهای  به  مربوط  ارائه ی خدمات  برای  پایدار  و 
از سوی مدیران سازمان های  باید  و  است  سرمایه گذاری 
اجرایی و دخیل در امر سرمایه گذاری جدی گرفته شود.

وی بر لزوم تعیین مشخص نرخ رشد اقتصادی استان تأکید 
کرد و گفت: رتبه ی کرمان در جدول نرخ رشد اقتصادی، 
پایین اعالم شده و با بررسی نمایندگان مجلس این شاخص 
نشان دهنده ی  موضوع  این  که  رسیده  باالتری  رتبه ی  به 
بررسی  به  که  است  اقتصادی  رشد  نرخ  بودن  نامشخص 

بیش تری نیاز دارد.
الزم به ذکر است پنجره  واحد اقتصادی، سامانه ای مجازی 
موردنیاز  یک پارچه ی  خدمات  ارائه ی  به منظور  که  است 
متقاضیان سرمایه گذاری در سراسر کشور ایجادشده است.

حذف قوانین مزاحم 
سرمایه گذاری 
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بخش خصوصی 
دنبال رانت نیست

دنبال  خصوصی  بخش  زاده:  طبیب  مهندس 
که  است  این  خواسته اش  تنها  و  نیست  رانت 
شرکت های  بودن  بومی  یکسان،  شرایط  در 
شود.  گرفته  نظر  در  امتیاز  یک  پیمان کاری، 
بسیار  دولتی  منابع  حاضر  حال  در  افزود:  وی  
محدود است و روند برگزاری مناقصه ها و برنده 
شدن پیمان کاران و مشاوران در آن ها، چندان 
چاره ساز نیست، که باید در این زمینه راه کاری 
اندیشیده شود تا از ظرفیت شرکت های خدمات 
فنی و مهندسی استان بیش تر استفاده کرد.  وی 
توجه  با  استان  پیمان کاری  های  افزود: شرکت 
به حجم کاری که می توانند انجام دهند توسط 
درجه بندی  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
می شوند که ظرفیت این بخش در استان کرمان 
12 هزار میلیارد تومان است. طبیب زاده گفت: 
به پیمان کاران توصیه شده خود را توانمند کنند 
راه  اساسی ترین  که    پروژه ها  مالی  تامین  با  و 
اجرای  و  مطرح  را  خود  است،  مشکالت  حل 

پروژه های سطح استان را در دست بگیرند.
با  کرمان  استان  داد:  ادامه  کرمان  اتاق  رئیس 
ظرفیت 20 هزار نفر نیروی انسانی فعال در این 
حوزه، باید خود را مجهز کند تا بخش مهمی از 
توسعه ی استان را به عهده گیرد. وی افزود: در 
پروژه های  سوریه،  و  عراق  کشورهای  بازسازی 
باید  پیمان کارای بسیاری وجود دارد که استان 
بیان  زاده،  طبیب  کند.  استفاده  شرایط  این  از 
تنها  و  نیست  رانت  دنبال  بخش خصوصی  کرد: 
خواسته اش این است که در شرایط یکسان، بومی 
بودن شرکت های پیمان کاری، یک امتیاز در نظر 
گرفته شود. رئیس اتاق کرمان ادامه داد: برخی 
پیمان کاران  از  استفاده  زمینه ی  در  دستگاه ها 
مطلوبی  عملکرد  پروژه ها  اجرای  برای  بومی 
که   دارند  وجود  هم  شرکت هایی  اما  داشته اند 
کم تر از پیمان کاران بومی استفاده می کنند. وی 

گفت: بایستی انجام دادن فعالیت های اقتصادی 
را به سمت فعاالن اقتصادی سوق داد تا با ایجاد 
تشکل های تخصصی و حرفه ای بتوان از اندیشه و 

قدرت مشاوره ی این تشکل ها استفاده کرد.
این  از  یکی  کرد:  بیان  زاده  طبیب  مهندس 
استان  مهندسی  و  فنی  خدمات  انجمن  تشکل ها 
نیروی  لحاظ  از  بزرگی  بسیار  ظرفیت  که  است 
برنامه ی  و  می شود  شامل  را  و...  تجربه  انسانی، 
نقشه  ی  تهیه ی  با  انجمن  این  این است که  اتاق 
در  تاثیرگذاری  و  مهم  نقش  بتواند  مناسب  راه 
توسعه ی استان داشته باشد. رئیس اتاق کرمان از 
مصوبات  اجرای  زمینه ِ  در  استاندار  پیگیری های 
شورای گفت وگو و همراهی و همدلی مدیران 
استان قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه جایگاه 
شورای گفت و گو در برنامه ی ششم توسعه قوی تر 
و مقرر شده مصوبات شورای گفت وگو در سطح 
هیات  کار  دستور  در  ماه  یک  تا  حداکثر  ملی 
وزیران قرار گیرد که این یک گام اساسی برای 
گفت وگو  شورای  مناسب  ظرفیت  از  استفاده 

است.

تجلیل  از صادرکنندگان نمونه  
رییس اتاق کرمان گفت: در همایش بزرگ داشت 
 9۵ سال  نمونه ی  صادرکنندگان  صادرات،  روز 
سیدمهدی  مهندس  شد.  تجلیل  کرمان  استان 
تالش ها  پاس  به  این همایش  افزود:  طبیب زاده 
 16 صادرکنندگان،  ارزشمند  فعالیت های  و 
اتاق  کامیابی  زنده یاد  سالن  محل  در  دی ماه 
رییس  خسروتاج،  مجتبی  حضور  با  و  کرمان 
کرمان  استاندار  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان 
و سایر مسئوالن استانی  شد. وی ادامه داد: در 
این همایش، 1۵ صادرکننده ی نمونه ی استان در 
گروه های خشک بار، صنایع مواد غذایی، صنایع 
شیمیایی، صنایع پتروشیمی و فرآورده های نفتی، 
مصالح  گروه  و  دست باف  فرش  و  دستی  صنایع 

ساختمانی مورد تجلیل قرار گرفتند.

عدم  زیرساخت صادرات فناورانه
 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
زیربناهای  و  زیرساخت ها  گفت:  کرمان  استان 
کافی  تکنولوژی  صادرات  پوشش  برای  استان 
استان  صادراتی  اهداف  با  متناسب  و  نبوده 
در  طبیب زاده  سیدمهدی  مهندس  نیست. 
و  کرمان  استان  صادرات  روز  بزرگ  همایش 
سال جاری  نمونه ی  صادرکنندگان  از  تجلیل 
زحمت های  همه ی  وجود  با  گفت:  استان  در 
چند  به  محدود  ما  صادرات  صادرکنندگان، 
کاالی صادراتی خام شده است. وی افزود: باید 
بازارهای صادرات و کاالهای صادراتی را متنوع 
کرده و صادرکننده های جوان را ترغیب کنیم 
تا وجهه ی غالب صادرات استان شامل کاالهای 

تکنولوژیک و باارزش افزوده باال بشود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
توسعه ی  سازمان  حضور  عدم  از  گالیه  با  استان 

کرمان  صادرات  روز  همایش  در  تجارت 
در  باید  که  سازمانی  اصلی ترین  متاسفانه  افزود: 
جمع  در  باشد،  داشته  نقش  صادرات  توسعه ی 
طبیب زاده  مهندس  نیست.  صادرکنندگان 
اتاق  در  خدمت گزار  یک  به عنوان  کرد:  بیان 
بازرگانی که می تواند با هم افزایی مشکالت را به 
گوش مسئوالن برساند، قول می دهم تمام تالش 
خود را انجام دهم تا روزبه روز بر تنوع صادرات 

استان کرمان افزوده شود. 
وی یادآور شد: اتاق بازرگانی، توسعه ی کسب وکار 
و بازارها به ویژه بازارهای بین المللی را اصلی ترین 

رسالت خود می داند.
معادن و کشاورزی  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رییس 
استان بیان کرد: هنوز صادرکننده های ما گله دارند 
که ارتباط مالی و بانکی بین ایران و دیگر کشورها 
کامل نیست و در انتقال وجه حاصل از صادرات به 
کشور مشکل دارند. مهندس طبیب زاده با اشاره به 
نبود زیرساخت متناسب با اهداف صادراتی کشور، 
گفت: ترکیب صادراتی کشور عمدتا بر کاالهای 
مربوط به نفت و مشتقات آن، فرش و قالی، سنگ  

آهن و مواد فرآوری نشده است. 
وی با بیان این که زیرساخت ها و زیربناهای استان 
نیست،  کافی  تکنولوژی  صادرات  پوشش  برای 
گل خانه ی  به  که  جیرفت  شهرستان  در  افزود: 
استاندارد  و  گمرک  است،  مشهور  کشور  طبیعی 

به تازگی مستقر شده است. 
معادن و کشاورزی  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رییس 
استان ادامه داد: ابتدایی ترین زیرساخت الزم برای 
فراهم  قانونی،  محدودیت های  به دلیل  صادرات 
نبوده و مسئوالن استانی با اختیارات خود این کار 
زیرساخت ها را مستقر کرده اند. مهندس طبیب زاده 
با اشاره به این که کشور افغانستان می تواند مقصد 
از  باشد،  کرمان  و  ایران  کاالهای  برای  مهمی 
گفت:  و  کرد  گالیه  اسالمی  جمهوری  گمرک 
اصلی ترین مرز ما با افغانستان، میلک زاهدان است 
که ابتدایی ترین امکانات و تسهیالت برای صادرات 

در این منطقه وجود ندارد. 
وی ادامه داد: از محدودیت های ساعت کاری تا 
محدودیت مسیر عبوری برای مرز میلک زاهدان 
باشد،  داشته  را  صادرات  بیش ترین  می تواند  که 

وجود دارد. 
معادن و کشاورزی  بازرگانی، صنایع،  اتاق  رییس 
ابتدا تسهیالت و زیربناهای  باید  بیان کرد:  استان 
الزم را فراهم کنیم و سپس صادرکننده ها به سمت 
بازارها بروند. طبیب زاده خاطرنشان کرد: نرخ ارز 
و نوسانات آن نیز در زمینه ی صادرات مشکل ساز 
نیز که  است؛ ضمن این که بخش حمل و نقل ما 
40 درصد سهم صادرات را دارد با مشکالتی مواجه 
است.  وی تصریح کرد: هنوز بعد از یک سال موفق 
در  را  از کاالهای صادراتی  نمونه گیری  نشده ایم 
یک روز و در یک سازمان انجام دهیم. رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان افزود: 
گمرک استان کرمان اقدامات موثری برای تسهیل 
صادرات انجام داده و رضایت مندی نسبی وجود 
دارد، اما هنوز گله مند هستیم که چرا پهنای باند 
ارتباطات  با قطعی  گسترده نمی شود و سیاست ها 

مواجه می شوند.
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این موضوع بسیار مهم و پراهمیت است. بسیار ثقیل است .شاید در این فرصت کم 
بشود  تنها سرتیترهایی از آن را مطرح کرد. راز موفقیت بنگاه های اقتصادی 
جهان اسالم چیست؟ اول باید ببینم ما در کجا هستیم و وچه وظیفه ای داریم و چه 
استراتژی ای را باید برای خود تنظیم کنیم؟ اگر بنگاهی اقتصادی و غیر اقتصادی 
دارای استراتژی نباشد محال است که موفق شود. تمدن بشری از ابتدا تا کنون 
چهار مرحله را پشت سر گذاشته است. مرحله اول: موج اول یا عصر کشاورزی 
بود که قدرت در این عصر با کسی بود که زمین بیشتری داشت. این عصر سال ها 
طول کشید. بعد از آن که بشر برای رشد خودش به ابزارهای بیشتری دسترسی 
پیدا کرد موج دوم  یا انقالب صنعتی شکل گرفت که همراه بود با ابتکار و اختراع 
ماشین بخار، که با این تحول بزرگ بنگاه های اقتصادی به سمت تولید انبوه 
گرایش پیدا کردند و توانستند با تولیدات انبوه جهان را تصرف کنند و منابع  
مالی بسیاری را برای خود کسب نمایند. عصر بعد از عصر انقالب صنعتی کم کم 
با ورود رایانه ها و ماشین های حسابگر منقلب شد و عصر انقالب صنعتی به عصر 
اطالعات پیوند خورد. در عصر اطالعات بنگاه های اقتصادی با بکارگیری دانش 
نوین و علم توانستند تولیدات خود را افزایش و شکل تولیدات خود را تغییر داده 
و به تصرف جهان بپردازند اگر نگاهی بیندازیم به کشورهای اسالمی به خوبی 
شاهدیم که بسیاری از کشورهای اسالمی هنوز  در عصر کشاورزی مانده اند و 
تفکرات عصر کشاورزی حاکم بر بنگاههای اقتصادی  ایشان هست و اندک بنگاه 
هایی هستند که وارد عصر صنعتی شده اند و از این معدود کشورها   کشورهای 
اندک تری در عصر اطالعات هستند این عصر؛ عصر حاضر است که همگی در 
آن قرار داریم و در آستانه ورود به عصر جدیدی هستیم به نام عصر فرااطالعات 
یا عصر مجازی سازی یا موج چهارم انقالب که چنانچه بنگاه های ما خودشان 

را آماده نکنند که با این موج همنوایی کنند؛ همسازی کنند؛ و ورود  به این 
موج نداشته باشند جز مرگ چیز دیگری در انتظار آنان نیست.  یکی از مهم 
ترین شاخصه های چابک سازی ورود بنگاه های اقتصادی به موج چهارم یا عصر 
مجازی سازی یا عصر فرااطالعات می باشد این عصر؛ عصری است که در آستانه 
ورود به آن هستیم. عصر چهارم موجی است که دنیا را  در حال فراگیری است . 
»اینترنت اشیا« همه چیز را فرا گرفته است. امروز تمام اشیا با هم و با انسان سخن 
می گویند. تصاویر مجازی سازی به راحتی انسان رادرکیلومترها و فرسنگ ها 
آن طرف تر به عرصه ظهور می رساند.  بنگاه های اقتصادی جهان اسالم در کجا 
هستند؟ آیا اندیشه کرده اند که اگر با موج چهارم همنوایی نکنند و در موج 
چهارم نباشند جز مرگ سرنوشت دیگری در انتظارشان نیست؟! ما باید به عنوان 
بنگاه های اقتصادی توجه اولیه خود را به عنوان اولویت اولی قرار بدهیم بر 
این که خود را در عصر اطالعات غرق کنیم و آماده ورود به عصر فرااطالعات 
بشویم موضوع تریدی پروجکشن موضوعی است که موضوع مجازی سازیست 
و امروز عملی شده است به این معنا که من در این جلسه حضور ندارم و در 
مکان دیگری سخنرانی می کنم  ولی شما می توانید تصویر سه بعدی من را 
به صورت مجازی سازی به همین صورت ببینید و با من تعامل کرده و با من 
صحبت کنید. این اتفاق افتاده است ما وارد این عصر شده ایم  چابک سازی 
به معنای کوچک کردن حجم یک بنگاه اقتصادی است برای این که بتواند با 
سرعت به محرک های محیطی واکنش بدهد؛ برای این که بتواند محرک های 
محیطی را به خوبی پاسخگویی کند. اگر بنگاه، امروز بزرگ باشد حتی ورود به 
عصر اطالعات نکرده باشد؛ چنانچه بتواند به محرک های محیطی با 
سرعت پاسخ بدهد هرگز نخواهد ُمرد. بنگاه های اقتصادی هرروز 
در حال تولد و مرگ هستند مگر بنگاه هایی که بتوانند در مقابل 
عدم قطعیت اطالعاتی مبارزه کنند و خودشان را ماندگار کنند. 
موضوع مهم این اجالس مهم  چابک سازی بنگاه های اقتصادیست. 
چابک سازی بنگاه های اقتصادی در عصر نوین در موج چهارم 
به معنای حضور در موج چهارم و سواری بر موج چهارم است. 
عصر فرااطالعات عصری که اطالعات با سرعت مگادیتاها منتقل می 
شوند ما برای موفقیت راهی نداریم جز این که در عصر اطالعات 
عصر  تفکر  از  را  خود  تفکر  کنیم.  درک  را  اطالعات  خوبی  به 
کشاورزی خارج کنیم فکر نکنیم عامل زمین که در عصر کشاورزی 
به عنوان قدرت تلقی می شد و نیروی انسانی که در عصر صنعتی 
به همراه تولیدات کارخانه ای به عنوان قدرت تلقی می شد امروز 
هم قدرت هستند. خیر، امروز باید بدانیم که ِخَرد ؛دانش و توانایی 
مغز و قدرت پراسس اطالعات است که حرف اول رادر رابطه 
با قدرت میزند. نیروهای جوان و نیروهای ُپر پتانسیلی که ما در 
کشورهای اسالمی به خصوص در ایران عزیزمان داریم بحمدهلل به 
خوبی وارد این حوزه شده اند. به خوبی وارد این عرصه گردیده 
به خوبی  امروز  بردن هستند.  پیش  را در حا ل  این کار  و  اند 
شاهدیم در عرصه حمل و نقل شهری می بینید چند اپلیکیشن ساده 
وارد می شود و تمام بنگاه های قدیمی را به چالش می کشند و قیمت را به 
پنجاه درصد  قیمت تمام شده کاهش داده اند و بنگاه های سنتی احساس خطر 
کرده و بنگاه های موج چهارمی به خوبی به موفقیت رسیده و پیروز می شوند.                                                                                                                                            
با طراحی یک اپلیکشین ساده می توان میلیون ها دالر پول می توان به دست 
آورد. امروز دانشجویان جوان ما با طراحی اپلیکیشن های بسیار ساده ای می 
توانند تا صدها ملیون دالر کسب درآمد کنند.  امروز چابک سازی؛ آیا به این 
معناست بیاییم شرکت ایران خودرو را کوچک کنیم؟ عصر جدید به معنای 
کوچک سازی نیست بلکه به این معناست که دانش و اطالعات را در عرصه بنگاه 
خود جریان دهیم این است رمز موفقیت. بنده توصیه بسیار اکید  دارم به رهبران 
عزیز اقتصادی کشورهای جهان اسالم، یک رهبر خوب اقتصادی رهبری است 
که رهبرهای کوچک اقتصادی را رهبری کند شما به عنوان کسانی که این پیام 
مرا درمی یابید و می شنوید؛ خواهش می کنم که پیام مرا به سایر بنگاه های 
اقتصادی برسانید. آینده در دستان کسانی است که موج چهارمی باشند. کسانی 
باشند که عصر فرااطالعات را به خوبی درک کنند. کسانی باشند که مجازی 
است.  متفاوت  مجازی  فضای  با  سازی  مجازی  کنند.  را خوب درک  سازی 
اینترنت؛ یک حوزه کوچک از موج چهارم است. مجازی سازی بخش کوچکی 
از موج چهارم است. موج چهارم ِتمدن بشری که در حال  حاضر در آستانه 
ورود به آن هستیم؛ دنیا را در حال تسخیر دارد. از همه شما می خواهم به عنوان 
سفیران موج چهارم  در بنگاه های اقتصادی خود و بنگاه های اقتصادی جهان 
اسالم  سفیرانی باشید که بتوانید این بنگاه ها را وارد این حوزه و عرصه تمدنی 

نوین بشری کنید. 

چابک سازی
 بنگاه های اقتصادی 

جهان اسالم

آنچه در پی می آید، گزیده ای از  سخنرانی دکتر سید محمد حسینی 

زیدآبادی، مدیرعامل شرکت »سیرجان گستر« در سالن اجالس سران 

در سال 139۵ است:
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان کرمان 
سهم  برابری  سه  افزایش  به  توجه  با  امسال  گفت: 
کمیته امداد از منابع بانکی و منابع داخلی این نهاد، 
داریم. ها  بانک  بیشتر  مساعدت  و  به همکاری  نیاز 

بانکی  منابع  از  امداد  کمیته  سهم 
شد برابر  سه  داخلی  منابع  و 

دکتر یحیی صادقی در شورای اشتغال استان کرمان 
افزود: ایجاد اشتغال از اولویت های کمیته امداد 
است و این نهاد با اجرای طرح های اشتغالزا در حوزه 
تولید و اقتصاد استان کرمان، جایگاه ویژه ای دارد.

کمیته  توانمندسازی  سامانه  اندازی  راه  به  وی 
سازی  توانمند  و  اشتغال  توسعه  رویکرد  با  امداد 
عملکردهای  سامانه  این  در  کرد:  بیان  و  اشاره 
به  مربوطه  مراجع  سایر  و  ها  بانک  ها،  شهرستان 
صورت آنالین مورد رصد و بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: قراردادی با شرکت های کاریابی امضا 
می شود تا واسطی بین کمیته امداد، مددجو و بانک 
باشند که در تسهیل اشتغال نقش بسیار مهمی دارد.

امداد  کمیته  مددجویان  تمام  شد:  یادآور  وی 
و  اند  شده  سنجی  استعداد  خمینی)ره(  امام 
نیز  بعد  و  شوند  می  مشاوره  نیز  اقدام  این  از  بعد 
شود. می  ارائه  افراد  این  به  الزم  های  آموزش 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان کرمان 
در ادامه با اشاره به پایلوت شدن 2 شهر به عنوان 
شهر بدون مددجو گفت: در راستای اجرای پروژه 
های انرژی خورشیدی در استان کرمان نیز در روز 
گذشته یکی از این واحدها وارد مدار شده است.

خورشیدی  های  نیروگاه  افزود:  صادقی  یحیی 
است. احداث  حال  در  کرمان  استان  در 
امداد  کمیته  اهتمام  کرد:  خاطرنشان  وی 
نهاد  این  موجود  اموال  که  است  این  بر 
شود. کارگیری  به  محرومان  به  کمک  برای 
گنج  قلعه  شهرستان  بار،  اولین  برای  گفت:  وی 
دستگاه   6 زمینه  این  در  و  شده  تاکسی  دارای 
شده  واگذار  شهرستان  این  مددجویان  به  تاکسی 
یابد. می  افزایش  نیز  دستگاه   30 تا  رقم  این  و 

سه برابری سهم
 کمیته امداد کرمان

از منابع 

راه اندازی 
دفتر گمرک 
در رفسنجان

رفسنجان  در  کرمان  اتاق  نمایندگی  دفتر  رئیس 
از  شهرستان،  این  اقتصادی  فعاالن  نشست  در 
محل  در  گمرک  نمایندگی  دفتر  راه اندازی 
نزدیک  آینده ای  در  رفسنجان  باربری  پایانه ی 
کرمان  اتاق  نمایندگی  دفتر  رئیس  داد.  خبر 
مدیران  با  هماهنگی  نشست  در  رفسنجان  در 
نمایندگان  حضور  با  که  رفسنجان  پایانه  و  گمرک 
صادرکنندگان برگزارشد، خواستار سرعت بخشیدن 
شد. شهرستان  این  در  گمرک  دفتر  کار  آغاز  به 

تسهیل  بر  تاکید  با  محمدمیرزاییان،  محمدعلی 
از  گمرک  دیماند  حق  دریافت  عدم  و  صادرات 
اتاق افزود: قرار بود خدمات این دفتر در  اعضای 
بازدید  سرویس های  عنوان  به  نه  و  گمرک  قالب 

اکنون  هم  و  شود  ارائه  محل،  در 
که  دارد  وجود  انتظار  این  نیز 
این  در  شهرستان  و  استان  گمرک 
انجام  را  الزم  هماهنگی های  رابطه 
بازرگانی  کمیسیون  رئیس  دهند. 
همه  اتاق  گفت:  کرمان  اتاق 
مشکالت  حل  برای  را  خود  تالش 
خدمات  ارائه  ی  زمینه   ی  در  اعضا 
گمرکی انجام می دهد و در صورت 
مرکز  در  را  موارد  می تواند  نیاز 

کند. پیگیری  اسالمی  جمهوری  گمرک  و  استان 
شهرستان  گمرک  رئیس  نشست  این  ادامه  در 
خود  تالش  حداکثر  این که  بیان  با  رفسنجان 
رفسنجان  در  گمرک  دفتر  راه اندازی  برای  را 
روزهای  در  کرد:  اظهار  داده ایم،  انجام 
و  است  شده  نصب  الزم  تجهیزات  اخیر 
گمرک  با   MPLS طریق  از  دفتر  این  ارتباط 
تقوی  علیرضا  است.  شده  برقرار  ویژه  منطقه  در 
گفت: البته بخش خصوصی نیز باید در مسیر برآورده 
کند. کمک  گمرک  به  خود  خواسته های  شدن 

نشست  این  در  نیز  رفسنجان  باربری  پایانه  رئیس 

دفتر  فعالیت  برای  نیاز  مورد  اقالم  تامین  از 
شهرستان  این  باربری  پایانه  محل  در  گمرک 
زیرساخت های  تامین  نظر  از  گفت:  و  داد  خبر 
خاصی  مشکل  مناسب  فضای  تهیه ی  و  الزم 
است.  رسیده  پایان  به  کار  تقریبا  و  ندارد  وجود 
دیجیتال  باسکول  همچنین  داد:  ادامه  مهران، 
زیرساخت های  و  نصب  تن   60 ظرفیت  با 
است. شده  فراهم  گمرک  فعالیت  برای  فنی 

صادرات  به  صادرکنندگان  برخی  نشست  این  در   
هر  در  رفسنجان  گمرکات  از  کاال  تن  هزار  پنج 
مناسبی  توجیه  را  مهم  این  و  کردند  اشاره  ماه 
دانستند. گمرک  مطلوب  ارائه خدمات  برای 

با حضور دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران

 افتتاح مرکز داوری 
اتاق کرمان

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  داوری  مرکز 
مرکز  دبیرکل  حضور  با  کرمان  استان  کشاورزی 
و  دادگستری  کل  رئیس  ایران،  اتاق  داوری 

دادستان کرمان افتتاح شد.رئیس اتاق کرمان با بیان 
و  جدی  حمایت  برای  نهادسازی  دنبال  به  که  این 
امیدواریم  افزود:  اقتصادی هستیم،  فعاالن  از  مستمر 
در  بتواند  داوری  قدرتمند  و  قانونی  رسمی،   نهاد 
و فصل دعاوی  ویژه حل  به  اهداف  راستای تحقق 
فعاالن اقتصادی تالش کند. سیدمهدی طبیب زاده، 
افزود: دادگستری استان کرمان همکاری و همراهی 
بسیار خوبی را با اتاق کرمان برای حمایت قضایی از  

فعاالن اقتصادی استان داشته که جای تقدیر دارد.
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با  همزمان  ایران   اقتصاد  ساز  سرنوشت  روزهای 
رسمی  طبق  رمضان  مبارک  ماه  پایانی  روزهای 
میزبان  افطار  ضیافت  با  دولت  رئیس  ارزشمند، 
فعالین اقتصادی بخش خصوصی کشور بود، رئیس 
دولتی که در پی حضور با شکوه و بی نظیر مردم در 
اعتمادی دوباره را کسب  پای صندوق های رای، 
کردو این روزهامحیای آن میشود تا بازسازی های 
با  را  امید  تدبیر  قبل دولت  انجام شده چهار سال 

ای  نتیجه  به  واصولی  درست  چیدمانی 
عملی برساند.

از  بسیاری  زعم  به  که  یازدهمی  دولت 
همه  رقم  علی  اقتصادی  گران  تحلیل 

سامانی  شایستگی،  کردبه  ،تالش  تنگناها 
دولتی  دهد  کشور  اقتصادی  وضعیت  به 
خالی  خزانه  با  زده  بحران  اقتصادی  که 
گرفت  تحویل  را  انبوه  های  وبدهکاری 
خیلی  وضع   92 سال  به  نسبت  اکنون  و 
برداری  آوار  تقریبا  که  چرا  دارد  بهتری 
رشد  آغاز  مرحله  در  و  رسیده  انتها  به  ها 
اگر  و  است  گرفته  قرار  متوازن  و  متناسب 
آورده  پایین  که  را  تورمی  بتواند  دولت 
نگه دارد و کنترل کند،  رادر همین سطح 
رشد اقتصادی به وضعیت رفاهی مردم در 
خواهد  زیادی  کمک  آینده  سال  چهار 
کرد، یعنی به لحاظ اقتصادی در سال های 

آتی در وضعیت مناسب تری نسبت به سال 92 قرار 
خواهیم داشت.

ضعف  ها،  وناکامی  ها  موفقیت  از  وحدیث  حرف 
به  امید زیاد است که  نقاط قوت دولت تدبیر و  و 
اجمال می توان نمره ای قابل قبول را برای آن 

در نظر گرفت.
اقتصادی  فعالین  افطار  ضیافت  در  روحانی  دکتر 
دولت  منتخب  و  یازدهم  دولت  رئیس  قامت  در 
فعالین  ارزشمند  نقش  از  دیگر  بار  دوازدهم 
اقتصادی بخش خصوصی کشور و اینکه این بخش 
بخش  به  اقتصاد  واگذاری  از  شود،  تقویت  باید 
اذعان  خود  که  درحالی  کرد  صحبت  خصوصی 
داشت در ابتدای دولت یازدهم نیز اراده برهمین 
موضوع بود و وزرای انتخابی هم وعده براین کار 
دولت  کاری  روزهای  باگذشت  که  بودند  داده 
یازدهم هر کدام از وزرا با ادله ای ازسخت بودن 
این  توفیق چندانی در  و  چنین کاری خبر دادند 

دولت  در  قراراست  اگر  حال  نشد.  حاصل  مورد 
دوازدهم کار واگذاری به بخش خصوصی بصورت 
بهانه و  با قدرت و بدون  بایستی  واقعی انجام شود 
انجام  اساسی  قانون   44 اصل  اجرای  راستایی  در 
مقام معظم رهبری بی  به فرمایش  قانونی که  شود 
شک گره گشای بخش عظیمی از مشکالت و انقالب 

و تحولی بزرگ در اقتصاد و کشور خواهد بود.

هدف  این  به  رسیدن  برای  منتخب  رئیس جمهور 
اعضای  ودقیق  هوشمندانه  انتخاب  جز  راهی 
راه  باشد  داشته  ایمان  که  ای  نداردکابینه  کابینه 
برون رفت اقتصاد  جز کاهش تصدگری دولت و 

واگذاری امور به بخش خصوصی نیست.
در  بین وزارتخانه های مختلف در کنار همگرای 
و همراهی که میتوانند داشته باشند  وزارت صنعت 
بخش  برای  باالتری  حساسیت  از  وتجارت  معدن 
این  گفت  توان  ومی  برخورداراست  خصوصی 
با  باشد  تحول  این  آغازگر  تواند  می  وزارتخانه 
انتخاب وزیری که ازاقتضائات بخش صنعت معدن 
وباهمفکری  است  آگاه  خوبی  به  کشور  تجارت  و 
یعنی  اقتصادی  واقعی جبهه  اندیشی سربازان  وهم 
فعالین بخش خصوصی بتواند مسیر را برای حرکت 
در  شفاف  مثالی  نماید  فراهم  تعقل  برمدار  اقتصاد 
اتاق های مشترک شکل گرفته  این که  زمینه  این 
تجار  ارتباطات  تسهیل  برای  ارزشمند  اقدامی   ،

سرمایه  های  زمینه  شدن  فراهم  و  بازرگانان  و 
بخش  وهزینه  توان  با  که  بوده  متقابل  گذاریهای 
خصوصی ایجاد شده اند که در اولین قدم ،دولت 
اقدامات  جمله  از  که  را،  موازی  وظایف  میتواند 
برگزاری  همچون  است  مشترک  های  اتاق  ذاتی 
، تهیه  ، ساماندهی هیات های اعزامی  نمایشگاه ها 
تفاهم نامه با سایر کشورها، به این بخش واگذار کند 
و صداقت عملی حرکت در مسیر خصوصی سازی 
مشترک  های  کمیسیون  برگزاری  با  را 
های  اتاق  رنگ  پر  حضور  با  اقتصادی 
اساس  بر  ها  تفاهمنامه  امضای  و  مشترک 
نظریات این اتاقها که متشکل از بازرگانان 
های  وماموریت  اند  چشیده  وگرم  سرد 
انها  برای  ها  تفاهمنامه  محتوای  و  تجاری 

تعریف میشود به اثبات رساند.
روزهای سرنوشت سازی در انتظار اقتصاد 
مقصر  بهانه  دیگر  که  اقتصادی  است  ایران 
دانستن عملکرد دولت قبل از او سلب شده 
ومردمی که با افزایش قدرت تحلیل مسائل 
با اعتماد دوباره خود منتظر اقدامات عملی 
هستند  کشور  در  اقتصادی  نتایج  لمس  و 
بود  خوبی  فرصت  سال  چهار  بهرحال 
برای باز سازی خرابی ها و اکنون فرصت 

برداشتهاست .
اگر چه در سال های پیش رو نباید فضای 
کلی و بین المللی حاکم بر منطقه و جهان را از نظر 
دور نداشت اما جهانیان که شاهد صداقت در عمل 
و گفتار ما بوده اند نوبت انهاست که از حسن رفتار 
بر مدار تعقل ایرانیان برای توسعه روابط خود با ما 

گام بردارند.
برجام اگر چه بخاطر بدعهدی های همیشگی امریکا 
همه تیرها را به سیبل هدف ننشانید اما زمینه را برای 
با  پرقدرت  ارتباط  که  فراهم کرد  اعتماد جهانیان 
دیگر  حضور  زمینه  تواند  می  دوست  کشورهای 
فراهم  اقتصاد کشورمان  پویایی  مسیر  در  را  کشور 

آورد.
دارم  واثق  رجائ  اقتصادی  فعال  عنوان  به  بنده 
رشد اقتصادی و توسعه کشور جز از مسیر همدلی 
دادن  نشان  و  سیاسی  گروههای  تمامی  داخلی 
چهره ای واحد از کشورمان در عرصه بین المللی و 
جذب سرمایه گذاران خارجی و افزایش صادرات 

سرانجامی به نیکوی نخواهد داشت.

حرکت به سوی خصوصی سازی واقعی
مهندس محسن ضرابی؛ رئیس اتاق مشترک ایران و عمان

معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان کرمان با اشاره به پیش رفت 90 درصدی ساخت تاالر 
احسان ماندگار کرمان گفت: این تاالر امسال به بهره برداری 
کامل خواهد رسید. مهندس سجاد افشاری پور با اشاره به 
روند اجرای یکی ازبزرگ ترین پروژه های عمرانی کرمان 
افزود: عملیات ساخت تاالر احسان ماندگار با هدف ایجاد 
ملی،  مراسم  برگزاری  برای  منظوره  چند  مجتمع  یک 
مذهبی، فرهنگی و سایر جشن ها از سال 92در مساحتی بالغ 
بر 13 هزار متر مربع آغاز شد. وی گفت:  این تاالر یکی 
از بزرگ ترین و مجهزترین تاالرها در سطح استان کرمان 
است که اعتبار آن از محل پذیره و عواید موقوفات تأمین 
می شود.  افشاری با اشاره به این که این پروژه توسط بنیاد 
توسعه و عمران موقوفات در دست اجرا است، بیان کرد: 
این پروژه در 3 طبقه با کاربری سالن اجرای نیات، سالن 

همایش ها،آمفی تئاتر و سالن پذیرایی با ظرفیت گنجایش 
هر سالن دو هزار نفر و یک آشپزخانه ی صنعتی مدرن است 
که در حال حاضر درصد پیش رفت عملیات اجرایی آن بالغ 

بر 90 درصد است.
جدیدترین  نصب  با  مجموعه  آشپزخانه ی  افزود:  وی 
تجهیزات صنعتی و مدرن در حال تکمیل است؛ پخت و 
توزیع بیش از 10 هزار وعده غذایی در هر نوبت  از جمله 
ماه  در  می رود  امید  که  می باشد  مجموعه  این  خدمات 

مبارک رمضان امسال  آماده  خدمات دهی باشد.
افشاری، هدف از تأسیس این بنای عظیم را سرمایه گذاری و 
درآمدزایی در جهت رشد، توسعه و آبادانی موقوفات استان 
دانست و گفت: درآمد حاصله در جهت اجرای نیات واقفان 
خیراندیش هزینه می شود. مرکز فرهنگی هنری سیار برای 

مناطق حاشیه نشین کرمان، راه اندازی می شود.

افتتاح  تاالر بزرگ کرمان، 
به زودی
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پرسه در حوزه شهر و شهرسازی کرمان 



اسالمی  شورای  اعضای  با  کرمان  استاندار  نشست 
مشرفی،  علی اکبر  مهندس  شد.  برگزار  کرمان  شهر 
که  نشست  این  در  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
و  سیف الهی  استاندار،  مشاور  عرب پور،  حجت االسالم 
ذکااسدی، معاونان فنی عمرانی و سیاسی امنیتی استاندار، 
توحیدی فرماندار و بابایی شهردار کرمان حضور داشتند، 
ضمن تشکر از زحمات استاندار کرمان برای آبادانی شهر 
کرمان گفت: شهر کرمان نسبت به سایر شهرهای ایران 
دوران  تداوم  با  امیدواریم  بنابراین،  است؛  نکرده  رشد 
حق  که  شود  تبدیل  شهری  به  کرمان  شما،  استانداری 
خواست  کرمان  استاندار  از  وی  است.  شهر  این  مردم 
شهرداری  و  شهر  اسالمی  شورای  از  گذشته  هم چون 

کرمان حمایت کند.
حجت االسالم عرب پور، مشاور استاندار و امام جمعه موقت 
کرمان نیز در این نشست با بیان این که این نشست، دومین 
جلسه ای است که طی امسال با حضور استاندار و اعضای 
نماینده  جعفری،  آیت اهلل  گفت:  می شود،  برگزار  شورا 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، تأکید داشتند این 
جلسات تشکیل و تداوم داشته باشند تا نظرها و صحبت های 
بین استاندار و معاونان وی و اعضای شورا رودررو مطرح 
و راه حل هایی برای آن پیدا شود تا اختالفات در سطح 
انتظار هم همین  افزود:  نشود. وی  منتشر  مردم  و  جامعه 
است تا مطالب اعضای شورا و نظرات استاندار و معاونان 
وی، کارشناسی و نظرات نهایی جمع بندی شود تا شاهد 
حمایت  با  که  پروژه هایی  و  باشیم  شهر  بیش تر  توسعه ی 
شروع  کرمان  شهردار  و  شورا  اعضای  همت  و  استاندار 

شده، به پایان برسد.
شورای  سخن گوی  ربانی زاده،  محمد  حجت االسالم 
اسالمی شهر کرمان نیز در این نشست ضمن تسلیت ایام 
انجام  برای  گفت:  کرمان  استاندار  به  خطاب  فاطمیه، 
دست  در  شهرداری  و  شورا  که  پروژه هایی  و  فعالیت ها 
اجرا دارند، نیاز به حمایت های شما داریم و درخواست 
باشد.  داشته  ادامه  گذشته  هم چون  حمایت ها  داریم 
دارد  وجود  مسایل  همه ی  در  اختالف سلیقه  افزود:  وی 
نباید  و همان طور که اختالف سلیقه ها در مسایل سیاسی، 
عمرانی  فعالیت های  در  شود،  نزاع  و  شکاف  بر  حمل 
شود.  استانداری  و  شورا  بین  شکاف  موجب  نباید  هم 
اختالف نظرها،  برای  داد:  ادامه  ربانی زاده  حجت االسالم 
راه کار وجود دارد و باید ببینیم چگونه می توانیم به تفاهم 

برسیم.

 شورایاوری نتیجه ی شوراباوری
نیز  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  عضو  جوانمرد،  کمال 
شورایاوری  باشیم،  نداشته  شوراباوری  تا  این که  بیان  با 
تا  باشند  شوراباور  باید  مسئوالن  گفت:  نمی شود،  انجام 
نماد مردم ساالری دینی  را  شورایاور شوند. وی شوراها 
مصوبات  و  دولت ها  لوایح  متأسفانه  اما  گفت:  و  دانست 
ادوار مجلس، در حمایت شورا نبوده و همواره اختیارات 

مردم  انتظارات  افزود:  جوانمرد  کردند.  کم  را  شوراها 
این که  بیان  با  نیست. وی  اختیارات شوراها هماهنگ  با 
کرمان پیشانی استان است، گفت: شهر کرمان باید مورد 
توجه ویژه قرار گیرد. جوانمرد هم چنین از حمایت های 

استاندار کرمان تشکر کرد.
یوسف جعفری، دیگر عضو شورا نیز ضمن تشکر ویژه از 
حمایت های استاندار کرمان گفت: به سازی بازار کرمان 
پس از چندین سال، ازجمله اقدامات ویژه ای بود که با 
حمایت آقای رزم حسینی استاندار کرمان انجام گرفت. 
اعضای  این که  بیان  با  کرمان،  استاندار  به  خطاب  وی 
اما  گفت:  هستند،  هماهنگ  شما  سیاست های  با  شورا 
اعضای  ماهانه  است  الزم  و  شده  زیاد  فاصله ها  متأسفانه 
حل  اختالف سلیقه ها  تا  باشند  داشته  نشست  شما  با  شورا 

شود.
از  تشکر  ضمن  نیز  شورا  دیگر  عضو  ایرانمنش،  منصور 
زحمات استاندار کرمان گفت: در استان کرمان کارهای 
خوبی در زمینه ی عمرانی در دست اجراست که جای 
تشکر دارد. وی با بیان این که فعالیت های عمرانی چند 
سال اخیر بی نظیر بوده است، گفت: اما با توجه به پایان 
نباید  روانی،  و  روحی  خستگی  و  دولت  و  شورا  کار 
پروژه های جدید تعریف شود. ایرانمنش افزود: قاطبه ی 
نیستند؛  جدید  پروژه های  کردن  تعریف  موافق  مردم 
بنابراین، با توجه به این که در پایان سال قرار داریم، باید 
سریع تر  هرچه  شده،  شروع  که  پروژه هایی  کنیم  تالش 
نیز  امنیت  با  رابطه  در  داد:  ادامه  وی  برسند.  پایان  به 
زمینه  این  در  داریم  که درخواست  ایجاد شده  مسایلی 

چاره اندیشی شود.

این که  بیان  با  نیز  شورا  عضو  دیگر  گیالنی،  سعید 
هدف اعضای شورا و مدیریت استان، رشد و تعالی شهر 
کرمان است، گفت: برای رسیدن به این هدف مشترک، 
وی  کنیم.  عمل  نزدیک تر  سال ها  این  طی  می طلبید 
خطاب به استاندار کرمان بیان کرد: اختالف نظرها، ناشی 
در  امیدواریم  بنابراین،  نیست؛  شما  نظرات  با  تقابل  از 
مدت باقی مانده، اختالف نظرها کاهش پیدا کند. گیالنی 
افزود: باید مسایل را با بررسی های فنی و کاشناسی حل 
کنیم و با اجرای پروژه ها، از مردم نمره ی قبولی بگیریم.
محمدیاسین پنجعلی زاده، عضو دیگر شورا نیز خطاب به 
اجرای  در  شما  قاطعیت  این که  بیان  با  کرمان  استاندار 
کارها ستودنی است، گفت: شما با هم دلی که بین افراد و 
سازمان های مختلف ایجاد کرده اید، موفق بوده اید. وی 
افزود: امیدوارم با هم کاری سایر اعضای شورای اسالمی 
شهر و حمایت استاندار کرمان، در جهت پیش بُرد اهداف 
استان و شهر کرمان، تالش کنیم و کارنامه ی خوبی ارایه 

دهیم.
اعضای  این که  بیان  با  نیز  شورا  عضو  دیگر  لری،  زهرا 
استاندار  به عنوان  را  باید حضور آقای رزم حسینی  شورا 
کرمان، غنیمت بدانند، گفت: تبعات شتابی که رشد مرکز 
استان دارد، به تمام شهرستان های استان خواهد رسید. 
وی هم چنین بیان کرد: عملکرد شورا می تواند این نهاد 
شهر  از  لری  برساند.  واقعی خودش  جایگاه  به  را  مدنی 
کرد  یاد  بزرگ  سازندگی  کارگاه  یک  به عنوان  کرمان 
قالب  در  شده،  شروع  که  سنگینی  پروژه های  گفت:  و 
اعتبارات شورا و شهرداری به نتیجه نمی رسند؛ بنابراین، 
مدیریت استان نیز باید شورا و شهرداری را یاری کند. 
شد  شهر  خانه ی  سردِر  حفظ  خواستار  هم چنین  وی 
که  زحماتی  علی رغم  گفت:  شهدا  میدان  درباره ی  و 
نکرده  پیدا  انسجام  هنوز  شهدا  میدان  اما  شده،  کشیده 
است؛ بنابراین، باید طرح این میدان به طور کامل اجرا 
شود. لری در عین حال بیان کرد: اما محدوده ی میدان 
تجاری  فضای  نباید  و  شده  اشباع  تجاری  نظر  از  شهدا 

دیگری به آن اضافه کرد.
نیز به گالیه ی مردم  رؤیا دیوان بیگی، دیگر عضو شورا 
به دلیل طوالنی شدن برخی پروژه ها اشاره کرد و گفت: 
ترافیک سنگین اطراف پروژه ها، موجب نارضایتی مردم 
زمینه ی  در  باید  استان  مدیریت  بنابراین،  است؛  شده 
تا  کند  کمک  شهرداری  و  شورا  به  اعتبارات  تأمین 

پروژه ها زودتر به نتیجه برسند.

کــــــرمان 
مجبور به آبادانی است
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تقدیر  ضمن  نیز  شورا  نایب رییس  مؤیدی،  فتح اهلل 
گفت:  وی  معاونان  و  کرمان  استاندار  رزم حسینی  از 
در چهار دوره ای که عضو شورای اسالمی شهر کرمان 
ندیدیم  رزم حسینی  آقای  مثل  استانداری  هیچ  هستم، 
جلسه  و  کند  بازدید  پروژه ها  از  شب  از  پاسی  تا  که 
بگذارد تا اقدامات دقیق و با سرعت بیش تر پیش بروند.

 نصب نخستین سگمنتال های پل ولی عصر
شهر  اسالمی  شورای  رییس  مشرفی  مهندس  ادامه،  در 
بازدیدش از پروژه های شهری اشاره کرد و  به  کرمان 
گفت: نخستین سگمنتال های پل ولی عصر گذاشته شده 
و امیدواریم با حمایت استاندار کرمان این پل تا اواخر 
پیش رفت  افزود:  وی  برسد.  بهره برداری  به  فروردین 
کار در میدان آزادی هم مطلوب است و تا عید نوروز 
دور میدان آزادی، آزاد می شود. رییس شورا به معطل 
ماندن پروژه ی پل سیدی هم اشاره کرد و از استاندار 
کرمان خواست برای سرعت بخشیدن به این پروژه، به 

شورا و شهرداری کمک کند.

 تصویب طرح میدان شورا و خانه ی شهر
 در دوره های پیشین

معاون  سیف الهی،  ابوالقاسم  نشست،  این  ادامه ی  در 
رزم حسینی  آقای  وجود  کرمان  استاندار  عمرانی 
استان  برای  فرصت  یک  را  کرمان  استاندار  به عنوان 
به  نکنیم،  استفاده  فرصت  این  از  اگر  گفت:  و  دانست 
خاتم  قرارگاه  ورود  به  وی  می رود.  دست  از  سادگی 
قرارگاه  پروژه های  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  کرمان  به 
خاتم از نظر زمان بندی پیش رفت خوبی دارد. مهندس 
نمی تواند  پیمان کاری  هیچ  این که  بیان  با  سیف الهی 
کار،  انجام  حین  در  که  کند  تعریف  پروژه  این گونه 
مردم  برای  خاتم،  پروژه های  گفت:  باشند،  آزاد  معابر 
کرمان می ماند، کما این که پروژه های قبلی هم مانده؛ 
بنابراین، باید از این فرصت استفاده کرد. معاون عمرانی 
استاندار به برخی مسایل مطرح شده در فضای مجازی 
درباره ی خانه ی شهر اشاره کرد و گفت: این که گفته 
می شود قرار است از سردِر خانه ی شهر، خیابانی برای 

استانداری باز شود، ظلم به استانداری است. 
است  قرار  که  شورا  میدان  طرح  سیف الهی  مهندس 
یک سوی آن ساختمان استانداری و در طرف دیگر آن 
ساختمان شهرداری باشد را مربوط به دوره های پیشین 
دانست و گفت: در این محدوده، ساختمان استانداری 
ملت،  به عنوان  شهرداری  ساختمان  و  دولت  به عنوان 
به عنوان  ثاراهلل  بر وجود حسینیه ی  عالوه  و  دارد  قرار 
عنصر مذهبی، یک کتاب خانه ی ملی و تاالر شهر به جای 
استاندار  عمرانی  معاون  می شود.  ساخته  شهر  خانه ی 
کرمان افزود: مقرر شد برای ساخت تاالر شهر، ۵ میلیارد 
و  کم  استانداری  ساختمان  اعتبارات  و  منابع  از  تومان 
شهرداری  توسط  شهر  تاالر  تا  شود  داده  شهرداری  به 
ساخته شود. مهندس سیف الهی ادامه داد: در جلسه ای 
رییس  مشرفی  آقای  شورا،  اعضای  از  برخی  حضور  با 
این  به  تومان  میلیارد   2.۵ کردند  درخواست  شورا، 
این که  بیان  با  وی  شد.  موافقت  که  شود  اضافه  رقم 
ساخت  پیگیری  خواستار  مکاتبه ای  طی  آن  از  پس 
تاالر شهر شدم، گفت: متأسفانه برخی رسانه ها جمالت 
که  صورتی  »در  که  نکردند  بیان  را  من  نامه ی  انتهای 
ظرف مدت 20 روز مجوزها را بگیرید، منابع مالی الزم 
نوشتند  و  می شود  تأمین  شهر  خانه  جدید  سالن  برای 
را  شهرداری  عمرانی  اعتبارات  جلوی  گفته  سیف الهی 
بر  تأکید  با  کرمان  استاندار  عمرانی  معاون  می گیرم. 

کمیسیون  مصوبه ی  براساس  شورا  میدان  طرح  این که 
ماده پنج باید اجرا شود، گفت: آقای جالل مآب شهردار 
شورا،  میدان  می گفت  طرح  این  درباره   کرمان  اسبق 
میدان گنجعلی خان دوره  جمهوری اسالمی خواهد شد.

 توسعه فضای تجاری و فرهنگی در میدان شهدا
مهندس سیف الهی به طرح میدان شهدا هم اشاره کرد 
آب های  شهدا،  میدان  گالری های  اجرای  گفت:  و 
بنابراین،  است؛  برده  متر   12 منهای  به  را  زیرسطحی 
مواجه  مشکل  با  شهدا  میدان  در  زیرگذر  ساخت 
و  میدان  زمین  طرح  این  در  افزود:  وی  نمی شود. 
پروانه ی ساختمان، به عنوان آورده ی شهرداری خواهد 
می شود.  اجرا  سرمایه گذار  مشارکت  با  پروژه  و  بود 
معاون عمرانی استاندار کرمان با بیان این که برای این 
است،  شده  تعریف  مشاور  دو  توسط  طرح  دو  میدان 
گفت: هر دو طرح در مجمع مشورتی و کمیسیون ماده 
افزود:  سیف الهی  است.  شده  گرفته  نظرات  و  ارایه   ۵
در این طرح ها 2۵00 مترمربع فضای فرهنگی و 2۵00 
مترمربع فضای تجاری در نظر گرفته شده که پروژه ای 
این که  بیان  با  هم چنین  وی  بود.  خواهد  ماندگاری 
باید  استان،  سیاست گذار  و  متولی  به عنوان  استانداری 
معنی  به  موضوع  این  اما  گفت:  دهد،  انجام  را  کارش 
دیدگاه  جا  هر  افزود:  سیف الهی  نیست.  شورا  با  تقابل 
می کنیم.  تعدیل  را  طرح ها  و  نظرات  باشد،  کارشناسی 
وی هم چنین صحبت کردن از طریق تریبون را موجب 
ایجاد فاصله دانست و تأکید کرد: باید دست به دست هم 

دهیم و با حمایت استاندار، مرکز استان را آباد کنیم.

 امنیت مطلوب کرمان
محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان نیز در این نشست 
گفت: شهر کرمان قابلیت کار بیش تر را دارد؛ بنابراین، 
بیان  با  وی  کنیم.  تالش  مردم  رفاه  برای  بیش تر  باید 
گرفته  شکل  کرمان  شهر  در  بزرکی  کارهای  این که 
است، گفت: در مقابله با حاشیه نشینی با کمک استاندار 
شهر کرمان که  به  هکتار  اضافه شدن 1000  از  کرمان، 

بافت مرکزی را از ارزش می انداخت، جلوگیری شد.
توحیدی به مسایل امنیتی نیز اشاره کرد و گفت: مسایل 
است؛  استان  تأمین  شورای  رییس  توجه  مورد  امنیتی 
ضمن این که این گونه مسایل به دقت در شورای تأمین 
شهرستان نیز بررسی می شود. وی در همین رابطه گفت: 
داشتیم  کودک ربایی  مورد  یک  گذشته،  روز  چند  در 
به  شده،  ربوده  کودک  ساعت   20 از  کم تر  در  که 
آغوش خانواده بازگشت. فرماندار کرمان تصریح کرد: 
در شهری با 100 هزار نفر اتباع بیگانه، این گونه مسایل 
خیلی  آمار،  روایت  به  کرمان  امنیت  اما  است،  طبیعی 

بهتر از گذشته است.
 

»خانه  شهر« ارزش معماری و شهرسازی ندارد
استانداری  شهری  امور  مدیرکل  زیوری  غالم حسین 
محدوده ی  موضوع  گفت:  نشست  این  در  نیز  کرمان 
ابتدا  از  شورا و خانه ی شهر، سابقه ی چند ساله دارد و 
وی  نداشت.  معنایی  شهر  خانه ی  باقی ماندن  هیچ گاه 
افزود: با توجه به تخصصی که در شهرسازی و معماری 
و  معماری  ارزش  هیچ  شهر  خانه ی  ساختمان  دارم، 
هم  کرمان  بام  پروژه ی  به  زیوری  ندارد.  شهرسازی 
اشاره کرد و گفت: کوه در درون محدوده ی شهری، 
شهری  مسایل  مدد  به  می تواند  که  است  الهی  موهبت 
وی  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  گردشگری  در  و  بیاید 
کتاب ها  در  و  کارشناسی  مباحث  در  آن چه  افزود: 

متأسفانه  و  دارد  تفاوت  ما  فرهنگ  با  می آید، 
داد:  ادامه  زیوری  نمی شود.  ایرانیزه  هم  هیچ کدام 
متأسفانه در دانشگاه ها به مسایل اجرایی توجه نمی شود؛ 
کارشناسی  نظر  از  مباحث  به  می خواهیم  اگر  بنابراین، 

بپردازیم، باید واقعأ کارشناسانه بپردازیم.

 شهر کرمان مجبور است آباد شود
استاندار کرمان نیز در پایان این نشست شهر کرمان را 
یک روستای بزرگ بدقواره دانست که از سایر شهرهای 
در  کنیم  تالش  باید  گفت:  و  است  افتاده  عقب  کشور 
نقطه  ای  به  کرمان  شهر  ساله،  پنج شش  دوره ی  یک 
مهندس  برسد.  است،  آن  خوب  مردم  شایسته ی  که 
خدمت گزار  به عنوان  ما  افزود:  رزم حسینی  علی رضا 
و  شهر  آبادانی  برای  می دانیم  خود  وظیفه ی  مردم، 
سمتی  به  باید  بنابراین،  کنیم؛  تالش  کرمان  استان 
که  باشیم  داشته  مطلوب  و  زیبا  شهری  تا  کنیم  حرکت 
برای  استان ها  سایر  از  مردم  و  باشد  مهاجرپذیر  بتواند 
استان  داد: شرایط  ادامه  بیایند. وی  به کرمان  زندگی 
کرمان ویژه است و شهر کرمان مجبور است آباد شود 
شد  نخواهد  آباد  بزرگ  مکران  نشود،  آباد  اگر  که 
همواره  سیستان و بلوچستان  نشود،  آباد  کرمان  اگر  و 
به  اشاره  با  کرمان  استاندار  بود.  خواهد  نا امنی  آبستن 
پروژه های قرارگاه خاتم گفت: پروژه های خاتم مطابق 
با برنامه ی زمان بندی پیش می روند. رزم حسینی افزود: 
قرارگاه خاتم، یک مؤسسه ی شخصی نیست که بخواهد 
واسطه گری کند؛ بلکه نهادی انقالبی و مورد تأیید نظام 
توسط  کشور  پروژه های  از  عمده ای  بخش  و  است 
این قرارگاه در حال اجراست. وی ادامه داد: پس از 
قرارگاه  این  قرارگاه خاتم،  به  واگذاری رودبارجنوب 
در کوتاه ترین زمان ممکن 600 هکتار زمین کشاورزی 
در  کاهش  درصد   70 با  و  اروپا  روز  تکنولوژی  با  را 

مصرف آب، کشت کرده است.
خاتم  قرارگاه  ماشین آالت  و  ابزار  به  کرمان  استاندار 
قرارگاه  اکنون  که  جرثقیلی  فقط  گفت:  و  کرد  اشاره 
خاتم برای نصب سگمنتال ها در تقاطع ولی عصر مستقر 
کرده، میلیاردها تومان قیمت دارد و هیچ پیمان کاری 
در کشور چنین ماشین آالتی ندارد.  وی هم چنین با بیان 
و  بوده  نقره  تولید ظروف  مرکز  این که کرمان روزگاری 
این صنعت در کرمان قدمت ۵00 ساله دارد، گفت: این که 
میدان شهدا  را در  نقره ی کشور  بورس  یک سرمایه گذار 
مهندس  دارد؟  مشکل  طرح  این  کجای  کند،  راه اندازی 
علی رضا رزم حسینی افزود: صنعت نقره دارد روزبه روز از 
بین می رود؛ ضمن این که راه اندازی این صنعت در میدان 
شهدا، به سایر کسبه لطمه وارد نمی کند. وی خطاب به اعضای 
شورا با تأکید بر این که باید برای آبادانی شهر کرمان تالش 
کنیم، گفت: باید تا آخرین لحظه که در شورا هستید، پروژه 
تعریف و اجرا کنید. مردم می خواهند شرایط و وضعیت 
شهر متحول شود؛ بنابراین، اعضای شورا باید طرح ها را با 
از  و  برسانند  به مرحله ی اجرا  و  بررسی  بیش تری  سرعت 
معطل کردن طرح ها بپرهیزند. استاندار کرمان هم چنین با 
بیان این که به دنبال ارایه ی سبک جدیدی در استان کرمان 
هستیم، گفت: فقط نهادهای اقتصاد مقاومتی کشور را نجات 
خواهد داد. رزم حسینی افزود: با حضور 1۸ مؤسسه در استان 
کرمان برای اداره ی استان، به دنبال سبکی متفاوت هستیم تا 
الگویی برای سایر استان های کشور باشد. وی ادامه داد: رهبر 
معظم انقالب فرمودند دولت باید کارگزار باشد و مردم 

کارفرما و این تفکر استانی ماست.
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آغاز نهضت 
پیاده روسازی

اجرای  دست  در  پروژه های  برخی  از  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  اعضای   
کردند.  بازدید  نوروز  ایام  ویژه ی  پروژه های  هم چنین  و  کرمان  شهرداری 
و  شهری  پروژه های  برخی  ساخت  روند  کرمان  شهردار  به همراه  شورا  اعضای 
پروژه های نوروزی شهرداری ازجمله حمام باغ لـله، معبر گلبازخان، اکوپارک، 
و  سامان دهی  و  هزار  پارک  طبیعت،  پارک  پدر،  پارک  اولیا،  سیدجعفر  مقبره 
درخت کاری محدوده ی بزرگ راه غربی از سمت سه راه جوپاری و هم چنین 
و هم چنین  پیش رفت  و  داده  قرار  بازدید  مورد  را  کرمان  شهرداری  ساختمان 

نحوه ی اجرای پروژه ها را مثبت ارزیابی کردند.
این که  بیان  با  باغ لـله  حمام  از  بازدید  در  کرمان  شهردار  بابایی  علی  مهندس 
بهره برداری می رسد، گفت: داخل  به  نوروز  تا عید  نورپردازی،  با  سقف حمام 
حمام باغ لـله نیز کار با سرعت در حال انجام است و تا خردادماه به بهره برداری 
نیز گفت: در  بازگشایی محور گلبازخان  خواهد رسید. وی درباره ی پروژه ی 
این پروژه تمام امالک تعیین تکلیف شده و زیرسازی مسیر در حال انجام است. 
شهردار کرمان با بیان این که طول مسیر گلبازخان 260 متر و عرض مسیر 

مسیر،  این  زیرسازی  در  گفت:  است،  متر   26 متوسط  به طور 
استفاده  مورد  می شود،  استفاده  فرودگاه ها  باند  زیرسازی  در  که  بلوکاژ 

از  ورودی  مسیر  شدن  مسدود  از  هم چنین  بابایی  مهندس  است.  گرفته  قرار 
چهارراه توحید به میدان توحید و پیاده راه شدن این میدان خبر داد. در ادامه، 
بازدید قرار گرفت که اعالم شد ساخت  سرویس بهداشتی خیابان تجلی مورد 
این سرویس بهداشتی به پایان رسیده و به زودی به بهره برداری می رسد. شهردار 
کرمان در بازدید از اکوپارک، مساحت این پارک را بیش از 12 هزار مترمربع 
دانست و از نصب المان رستاخیز و آب نمای موزیکال در این پارک خبر داد. 
با  نیز  اکوپارک  محل  در  اولیا  سیدجعفر  مقبره ی  مرمت  افزود:  بابایی  مهندس 
تملک  برای  پدر گفت:  پارک  از  بازدید  است. وی در  انجام  سرعت در حال 
امالک مسیری پارک پدر، ۸.۵ میلیارد تومان هزینه شده است. شهردار کرمان 
افزود: فاز نخست پارک پدر به عنوان یکی از زیباترین پارک های شهر کرمان 
به  نوروز  عید  امکانات،  سایر  و  اتاق کودک  آب ریزها،  آب نماها،  بودن  دارا  با 

بهره برداری می رسد.
هزار   40 را  ماهان  جاده ی  ابتدای  در  طبیعت  پارک  مساحت  بابایی  مهندس 
مترمربع و مساحت پارک جبلیه را نیز 3۸ هزار مترمربع دانست. شهردار کرمان 

هم چنین از آغاز نهضت پیاده روسازی در شهر کرمان از سال آینده خبر داد. 
گل و گیاه  تولید  مجموعه ی  در  گلدانی  گِل  هزار   60 تولید  از  هم چنین  وی 
خریداری  را  گل ها  نوع  این  گذشته  سال  تا  گفت:  و  داد  خبر  شهرداری 
بولوار  کوچه های  برخی  آسفالت  از  هم چنین  کرمان  شهردار  می کردیم. 
هشت بهشت و شهرک صنعتی )بولوار شهیدان محمدی( خبر داد. بابایی افزود: 
هفت باغ  محور  ابتدای  برای  سلطنتی  روشنایی  پایه های  تعدادی  هم چنین 
خریداری شده است. شهردار کرمان بیان کرد: در حاشیه ی بزرگ راه غربی از 
سه راه جوپاری به بعد، 1300 متر طول به عرض 16 متر درخت کاری و فضای 
بابایی افزود: در ساخت بوستان هزار در سه راه  سبز ایجاد شده است. مهندس 
جوپاری نیز از مثل دیگر پارک های در دست ساخت، از تمام ظرفیت شهرداری 
استفاده شده است. وی ادامه داد: جدول های بزرگ راه ها با رنگ مشکی و زرد 
در حال رنگ آمیزی است؛ ضمن این که جدول های خیابان ها نیز با رنگ سفید 
و آبی، رنگ آمیزی خواهد شد. بابایی هم چنین گفت: ملک مسیری راست گرد 
اجرا  راست گرد  به زودی  و  شده  تملک  نیز  بهزاد  به  خمینی  مصطفی  خیابان 

می شود.
کرمان  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  بازدید،  پایان  در  است  ذکر  به  الزم 

پروژه های شهرداری کرمان در سطح شهر را بسیار مثبت ارزیابی کردند.

انتخاب رؤسای 
کمیسیون های
 شورای شهر
 

استان  اسالمی  شورای  جلسه   بیست وپنجمین 
اسالمی شهر کرمان  کرمان، در صحن شورای 
جوانمرد،  کمال  جلسه  این  در  شد.  برگزار 
ضمن  کرمان،  استان  اسالمی  شورای  رییس 

هاشمی  آیت اهلل  ارتحال  تسلیت  عرض 
رفسنجانی،  هاشمی  آیت اهلل  گفت:  رفسنجانی 
مردم  جنس  از  مردی  و  انقالب  شناس نامه ی 
بود.  ضداستعماری  و  انقالبی  روحیه ای  با 
رییس شورای اسالمی استان افزود: ایشان مرد 
بحران های قبل و بعد از انقالب بود و به همین 
به  و  به رسم قدردانی  جهت پیش نهاد می شود 
بزرگ مرد  این  بی شمار  زحمات  پاس داشت 
روستاهای  و  شهرها  تمام  در  کریمان،  دیار 
هاشمی  آیت اهلل  نام  کرمان،  پهناور  استان 

رفسنجانی زینت بخش معابر و میدان ها شود.
در ادامه، این پیش نهاد به عنوان اولین مصوبه ، 
اعضای شورا  توسط  استان  اسالمی  در شورای 
جلسات  برگزاری  هم چنین  رسید.  تصویب  به 
و  رییسه  هیأت  تشکیل  از  پس  عمومی  شورای 
کمیسیون ها، از دیگر مصوبات این نشست بود. 

و  رییسه  هیأت  انتخابات  نشست  این  در 

و  شد  برگزار  نیز  هشت گانه  کمیسیون های 
کمیسیون  رییس  به عنوان  امینی،  مهرداد 
به عنوان  شاهی نژاد،  یحیی  عمران،  و  توسعه 
گلباز  جوانان،  و  ورزش  کمیسیون  رییس 
کمیسیون  رییس  به عنوان  سربیژن،  سرحدی 
به عنوان  منگلیان،  ابوالقاسم  بودجه،  و  برنامه 
توکلی  حسن  حمل ونقل،  کمیسیون  رییس 
حقوقی،  کمیسیون  رییس  به عنوان  آسفیچی، 
کمیسیون  رییس  به عنوان  پوردرگاهی،  جواد 
پوربلوچی،  غالم رضا  اجتماعی،  و  فرهنگی 
ارزش یابی  و  نظارت  رییس کمیسیون  به عنوان 
کمیسیون  رییس  به عنوان  تاجیک،  حسن  و 
پایان دوره ی چهارم  تا  کشاورزی و دامداری 

شورای اسالمی استان کرمان انتخاب شدند.
شورای  آینده ی  جلسه ی  شد  مقرر  هم چنین 
سه شنبه  تاریخ  در  کرمان،  استان  اسالمی 

بیست وششم بهمن ماه برگزار شود.
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خسارت 72 میلیاردی 
برف و باران

استان  بحران  مدیریت  ستاد  جانشین 
برف در روزهای  و  باران  بارش  به  اشاره  با  کرمان 
اخیرگفت:براساس برآوردهای اولیه، برف و باران، 
استان  این  زیرساخت های  به  تومان  میلیارد   72

خسارت وارد کرده است.
براساس  گفت:  الهی  سیف  ابوالقاسم  مهندس  
برآوردهای اولیه، برف و باران، 72 میلیارد تومان به 
زیرساخت های این استان خسارت وارد کرده است. 
کرمان  در  بارندگی  از  ناشی  افزود:خسارت  وی 
برق،  راه،  هم چون  زیرساخت هایی  به  بیش تر 
است.   بوده  مسکونی  ساختمان های  و  کشاورزی 
به  شده  وارد  خسارت  نهایی  رقم  داد:  ادامه  وی 
زیرساخت های استان کرمان در حال ارزیابی است. 
منطقه ی  در  سبک  دام  راس   200 کرد:  اظهار  وی 
باران  و  برف  بارش  دلیل  به  رابر  و  بافت  عشایری 

آسیب دیدند.

جانشین ستاد مدیریت بحران استان کرمان با اشاره 
مناطق  برخی  در  باران  بارش  از  ناشی  به خسارات 
استان کرمان گفت: بارش باران به 10 دهنه پل در 
است.  کرده  وارده  خسارت  استان  غرب  و  جنوب 
به  نیز  جاده ها  برخی  خاکی  های  شانه  گفت:  وی 
استان کرمان  مناطق مختلف  باران در  بارش  دلیل 
الهی تصریح کرد:  دچار خسارت شده است. سیف 
به  نیز  کرمان  استان  عشایر  از  برخی  دام  و  منازل 

دلیل گرفتار شدن در برف و باران خسارت دیدند.
سیف الهی از توزیع چادر در برخی شهرستان های 
آمدن  وارد  دلیل  به  بافت  مانند  کرمان  استان 
خسارت به منازل مسکونی خبر داد و افزود: برخی 
کرمان  استان  مختلف  مناطق  در  نیز  خشتی  منازل 
آسیب دیده اند. وی گفت: برخی اماکن عمومی به 
منظور اسکان ساکنان منازل آسیب دیده از بارش 
باران و سیالب، در نظر گرفته شده است. این مقام 
مسول  اظهار کرد: تعدادی از تیرهای برق در مناطق 
جنوب استان کرمان دچار مشکل شده بود که این 
بر  منطقه  این  برق  ادارات  ماموران  با همت  مشکل 
طرف شد. مهندس سیف الهی افزود: بارش باران و 
برف همچنین به برخی شبکه های آب آشامیدنی در 
جنوب استان کرمان خسارت وارد کرد که در حال 

مهندس  هستیم.  شبکه  این  ترمیم  منظور  به  پیگیری 
الهی  نعمت  را  جوی  نزوالت  بارش  الهی  سیف 
خسارات  از  عمده ای  بخش  گفت:  و  کرد  عنوان 
وارد شده به زیرساخت ها به دلیل بی توجهی مردم 
اتفاق  استان،  مسئوالن  و  هواشناسی  هشدارهای  به 
افتاد. وی تصریح کرد: ارزیابی ما از ستاد مدیریت 
شهربابک،  سیرجان،  بافت،  منطقه ی  در  بحران 
خوب  جنوبی  شهرستان های  و  بردسیر  رفسنجان، 
است و ستادهای بحران این شهرستان ها قوی عمل 
کرده اند و هم اکنون در این مناطق مشکلی وجود 

ندارد. 
مهندس سیف اللهی گفت: هم اکنون روستا و منطقه  
در محاصره ی سیل در استان کرمان وجود ندارد و 
تنها یک منطقه ی عشایری در فاریاب به دلیل این که 
شده اند  بنا  پایین تر  زمین  سطح  از  عشایری  منازل 

دچار آب گرفتگی شده اند. 
وی گفت: مقدار بارندگی در برخی شهرستان های 
استان کرمان ظرف چند روز گذشته بیش تر از سال 
زراعی قبل بوده است. مهندس سیف اللهی  از مردم 
پل ها  و  رودخانه ها  اطراف  در  ازحضور  خواست 
خودداری کنند و از عبور از عرض رودخانه ها در 

زمان طغیان خودداری کنند.

بوستان های »حرکت« و »ملل« چهارمین و پنجمین 
بوستان از پارک های ده  گانه  شهرداری در منطقه  دو 

شهر کرمان افتتاح شد.
با  »ملل«  و  »حرکت«  بوستان های  افتتاحیه  آئین 
حضور علی بابایی شهردار کرمان، رئیس و تعدادی 
شهر  دو  منطقه  در  کرمان  شهر  شورای  اعضای  از 

کرمان برگزار شد.
که  این  به  اشاره  با  کرمان  شهردار  مراسم  این  در 
پروژه های عمرانی زیادی در حال  در شهر کرمان 
اجرا است تصریح کرد: شهرداری کرمان ساخت 20 
بوستان را در نقاط مختلف شهر برنامه ریزی کرده که 
تعدادی از آنها در چند روز گذشته به بهره برداری 
رسیده است. وی با بیان این که تاکنون بوستان های 

کرمان  شهر  دو  منطقه  در  کتاب  و  رادیو  فیروزه، 
به مساحت  فیروزه  افزود: بوستان  افتتاح شده است 
3 هزار متر مربع، بوستان رادیو به مساحت 17 هزار 
و ۵00 متر مربع و بوستان کتاب به مساحت دو هزار 
به  اشاره  با  بابایی  رسید.  بهره برداری  به  مربع  متر 
بهره برداری از بوستان هزار در منطقه سه شهر کرمان 
یاد آور شد: در این بوستان 12 هزار و 600 انواع گل 
و دو هزار و ۸00 متر مربع ناز و چمن کاشته شده که 

12 هزار متر مربع وسعت دارد.
وی با بیان اینکه ساخت بوستان های فیروزه، رادیو، 
و  حجاج  بیهقی،  مالیات،  حرکت،  تمدن،  کتاب، 
است  شده  انجام  دو  منطقه  در  موزیکال  آب نمای 
بخشی  پارک ها،  این  افتتاح  با  امیدواریم  گفت: 

شهردار  شود.  تکمیل  منطقه  این  سبز  فضای  خال  از 
خالی  فضای  دلیل  به  که  این  به  اشاره  با  کرمان 
در  آن  داشتن  قرار  و  مسافران  اقامت  هتل  اطراف 
مسیر گردشگران، احداث دو بوستان طراحی و اجرا 
فرد  به  منحصر  شکل  به  بوستان  دو  این  افزود:  شد 
بوستان  افتتاح  از  وی  است.  شده  اجرا  و  طراحی 
شب  با  همزمان  کرمان  شهدای  خیابان  در  »پدر« 

میالد حضرت علی )ع( خبر داد.
دو  منطقه  شهردار  امیرمداح  رامین  مراسم  این  در 
کرمان با اشاره به اینکه بوستان »حرکت« در فضایی 
به مساحت 1700 متر مربع احداث شده است گفت: 
و  شیشه ای  پل  المان،  گردابی،  آبنمای  مجموعه 

فضای سبز از امکانات این بوستان است.

افتتاح بوستان های »حرکت« و »ملل« 
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بازدید استاندار از پروژه های شهری



استاندار کرمان به همراه جمعی از مدیران از پروژه های شهری میدان آزادی، 
روگذر چهار راه ولی عصر، حمام باغ لـله، میدان شهدا، کنسولگری انگلیس، باغ 

بیرم آباد و باغ ساالر شهر کرمان بازدید و پیشرفت کار را ارزیابی کرد.



بالندگی کرمان
 به زودی  

نشست  در  بابایی  علی  مهندس 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
که  کرمان  استاندار  با  کرمان 
استاندار،  معاونان  ذکااسدی  و  سیف الهی  حضور  با 
استاندار  فرهنگی  مشاور  عرب پور،  حجت االسالم 
گفت:  شد،  برگزار  کرمان  فرماندار  توحیدی،  و 
و  استاندار  حمایت های  با  کرمان  شهر  پروژه های 

اعضای شورای اسالمی شهر کرمان و هماهنگی و 

مربوط،  اجرایی  دستگاه های  سایر  هم افزایی 
این که  بیان  با  وی  دارند.  قابل توجهی  پیش رفت 
ارایه  گزارش عملکرد این دوره از شورا و شهرداری، 
نشان از حجم فعالیت های انجام شده در این دوره 
کرد  اشاره  آزادی  میدان  طرح  به  داشت،  خواهد 
و  کرمان  استاندار  حمایت های  اگر  قطعأ  گفت:  و 
شورا  اعضای  نبود،  مربوط  دستگاه های  هم افزایی 
پروژه ی  این  عهده ی  از  نمی توانستند  شهرداری  و 
اختالف نظرهای  به  کرمان  شهردار  برآیند.  سنگین 
اعضای شورای اسالمی شهر کرمان درباره ی برخی 
اختالف نظرهای  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز  پروژه ها 
ضمن  است؛  دل سوزی  جهت  در  شورا،  اعضای 
بقیه ی  درباره ی  مورد،  یکی دو  در  جز  به  این که 
طرح ها و پروژه ها هیچ اختالف نظری وجود ندارد.

مهندس بابایی با تأکید بر این که باید از این فرصت 
برای عمران و آبادانی شهر کرمان استفاده کنیم، 

گفت: همه  ما به عمران و آبادانی شهر کرمان فکر 

در  دارد،  وجود  اختالف نظری  هم  اگر  و  می کنیم 
شهر  آبادانی  و  عمران  برای  دل سوزی  راستای 

است. 
در  و  شده  اجرا  پروژه های  برخی  به  اشاره  با  وی 
پیش  سال  دو  گفت:  کرمان  شهر  در  اجرا  دست 
به سازی  را  بازار کرمان  بتوانیم  کسی فکر نمی کرد 
به  کرمان  استاندار  که  توجهی  و  نگاه  با  اما  کنیم، 
کف سازی  بر  عالوه  داشتند،  شهر  تاریخی  بافت 
مسیر  بناهای  کرمان،  بزرگ  بازار  بدنه سازی  و 
مقبره ی  باغ لـله،  حمام  ازجمله  گردشگری 
کوچه های  اولیا،  سیدجعفر  مقبره ی  خواجه اتابک، 
حیاتی،  مدرسه  برق،  کوچه ی  بازار،  به  منتهی 
به وسیله ی  دیگر  بناهای  برخی  و  لطفی  خانه ی 
شهرداری کرمان مرمت شده و یا در حال به سازی 
است. شهردار کرمان پروژه  بام کرمان را نیز یکی از 
ظرفیت های کرمان دانست که با اجرای آن شاهد 
شکوفایی کرمان در زمینه  گردشگری خواهیم بود.

افتتاح بوستان جبلیه

با حضور شهردار کرمان، 
پنجمین  منتخب  اعضای 
اسالمی  شورای  دوره ی 
شهر و جمع زیادی از مردم کرمان، بوستان جبلیه 

افتتاح شد.
شهردار کرمان در آیین افتتاح این بوستان با اشاره 
به طراحی و ساخت 23 بوستان در شهر کرمان در 
بوستان  دو  زودی  به  گفت:  گذشته  یک سال و نیم 
مالیات و بیهقی و آب نمای موزیکال پارک مادر در 

منطقه دو افتتاح خواهد شد.
مهندس علی بابایی افزود: در ایام پایانی سال 9۵، 
از  تعدادی  افتتاح،   10 شب   10 آیین  برگزاری  با 
بوستان های ساخته شده افتتاح شد؛ ضمن این که از 
ابتدای سال جاری تاکنون نیز، بوستان های طبیعت 
در جاده ی ماهان، پدر در خیابان شهدا و هزار در 
ادامه  وی  رسید.  بهره برداری  به  جوپاری  سه راه 
داد: هم چنین از ابتدای امسال چند بوستان جدید 
بوستان های  که  شد  کلنگ زنی  کرمان  شهر  در 
آرامش، نهج البالغه، شیراز، آفتاب ویژه ی بانوان، بهار، 
هشت بهشت و المهدی در سراسیاب از آن جمله هستند.

بوستان  نبود  به  توجه  با  کرد:  بیان  بابایی  مهندس 
بوستان  ساخت  سراسیاب،  منطقه ی  در  مناسب 
بیان  با  کرمان  شهردار  بود.  منطقه ضروری  این  در 
با حضور اساتید دانشگاه  این که تمام این بوستان ها 
متعدد  بوستان های  ساخت  گفت:  شده اند،  طراحی 
و  سبز  فضای  سرانه ی  افزایش  راستای  در  شهر،  در 
است.  بوده  شهروندان  در  شادابی  و  نشاط  ایجاد 
شهرداری  برنامه ریزی  به  هم چنین  بابایی  مهندس 
کرمان در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: در 
راستای کاهش گره های ترافیکی در شهر نیز، ساخت 
تقاطع های غیرهم سطح در دستور کار قرار گرفت. 
وی افزود: پیش رفت ساخت تقاطع های غیرهم سطح 
در شهر کرمان مطلوب است و در میدان آزادی نیز 
میدان  به  بهمنیار  خیابان  بازگشایی  شاهد  به زودی 

آزادی خواهیم بود.
سرمایه گذاری  پروژه های  به  کرمان  شهردار 
هم اکنون،  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  شهرداری 
2000 میلیارد تومان پروژه ی سرمایه گذاری در شهر 
ساخت  بابایی  مهندس  اجراست.  دست  در  کرمان 
پروژه های  جمله ی  از  را  کرمان  بام  و  تله کابین 
مشارکتی شهرداری کرمان با بخش خصوصی دانست 
و گفت: در چند ماه آینده شاهد راه اندازی تله کابین 

در شهر کرمان خواهیم بود.
شهر  گردشگری  محور  و  تاریخی  بافت  احیای  وی 
کرمان را از دیگر برنامه های شهرداری کرمان بیان 

حیاتی،  بانو  موزه  رابطه  همین  در  گفت:  و  کرد 
بازار  اولیا،  سیدجعفر  مقبره  خواجه اتابک،  مقبره 
کرمان و کوچه های منتهی به بازار توسط شهرداری 
مرمت شده و خانه ی لطفی و حمام تاریخی باغ لـله 
که سال 1310 توسط میراث فرهنگی به ثبت رسیده 
اما در حال تخریب بود، توسط شهرداری کرمان در 

حال مرمت و بازسازی است.
و  گلبازخان  محور  بازگشایی  کرمان  شهردار 
پیاده راه سازی میدان توحید را نیز از دیگر اقدامات 
شهرداری در راستای مرمت بافت تاریخی و احیای 
محور گردشگری دانست. مهندس بابایی هم چنین 
و  کرد  تأکید  شهرداری  با  شهروندان  مشارکت  بر 
شهروندان  و  است  زنده  موجود  یک  شهر  گفت: 
بدون  بنابراین،  می شوند؛  محسوب  شهر  روح 
مشارکت مردم به نتایج مطلوبی نخواهیم رسید. وی 
فضاهای  نگه داری  در  باید  شهروندان  کرد:  تأکید 
شهری و مشارکت در توسعه، با شهرداری همکاری 

کنند.
به  خیرمقدم  ضمن  هم چنین  کرمان  شهردار 
منتخبان مردم در پنجمین دوره ی شورای اسالمی 
دوراندیشی  با  کرد  امیدواری  اظهار  کرمان،  شهر 
مردم  مشارکت  هم چنین  و  شورا  منتخب  اعضای 
در پرداخت عوارض، شاهد شهری زیباتر و آبادتر 

باشیم.

تشکیل کارگروه 
حفظ حقوق 

بیت المال
  

تشکیل  از  نیرو  وزارت  مجلس  و  پشتیبانی  حقوقی،  معاون 
کارگروه حفظ حقوق بیت المال در وزارت نیرو در سطوح 
داد.  خبر  مرتبط  دستگاه های  نمایندگان  حضور  با  و  عالی 
در نشست مشترک مدیران دفاتر   " انجم شعاع  دکتر رضا   "

کشور  آب  بخش  سواحل  و  رودخانه ها  مهندسی  و  حقوقی 
بزرگی در بخش آب  گفت: طی سه سال گذشته کارهای 
کشور انجام شده است که از مهم ترین آن ها می توان به فعال 

تاکنون 22  افزود:  اشاره کرد. وی  عالی آب  شدن شورای 
جلسه شورای عالی آب تشکیل شده است و مصوبات خوبی به 
تصویب رسید. وی اظهار داشت: طی این مدت بیش از 30 سد 
در کشور به بهره برداری رسیده است که با احداث آن ها در 
مجموع حدود 3 میلیارد متر مکعب به ظرفیت مخازن کشور 
و عالوه بر آن نیز حدود 21۵ هزار هکتار به طرح های آبیاری 

و زهکشی افزوده شد. 
آب  منابع  بخشی  تعادل  و  احیا  طرح   شعاع  انجم  دکتر 
زیرزمینی را یکی از شاهکارهای وزارت نیرو در دولت یازدهم 
عنوان کرد و گفت: اگرچه تخصیص ها در این بخش کم بوده 
است اما کارهای بزرگی در این زمینه انجام شد. وی عنصر 
هماهنگی را الزمه موفقیت دانست و افزود: هماهنگی ابتدا 

باید درون یک سازمان ایجاد و سپس به بیرون منتقل شود.

برای  موجود  ظرفیت های  به  اشاره  با  نیرو   وزیر  معاون 
معاونت های  گفت:  کشور  سواحل  و  رودخانه ها  ساماندهی 
پیشگیری دادگستری در هر استان یکی از ظرفیت های خوب 
رودخانه  مهندسی  دفاتر  مدیران  که  است  بخش  این  در 
می توانند با هماهنگی آن ها بر بسیاری از مشکالت غلبه کنند. 
وظایف  از  یکی  دادرسی  آیین  قانون  داشت:   اظهار  وی 
دادستان ها را ورود به مسائل عام المنفعه تعیین کرده است که 
استفاده از این ظرفیت ها به بودجه نیاز ندارد. دکتر انجم شعاع 
از تشکیل کارگروه حفظ حقوق بیت المال و شورای حقوقی 
در وزارت نیرو خبر داد و گفت: در این کارگروه نمایندگان 
نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 
ماه  هر  جلسه  این  و  دارند  حضور  تجارت  و  صنعت،معدن 

برگزار می شود.
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دکتر پوراحمد در شورای علمی جشنواره فارابی
دکتر احمد پوراحمد به عضویت شورای علمی 
انتخاب  فارسی  المللی  بین  جشنواره  هشتمین 
جغرافیای  دانشکده  تمام  استاد  که  وی  شد. 
گروه  رئیس  عنوان  به  است  تهران  دانشگاه 
برگزیده  باستان شناسی«   و  جغرافیا  »تاریخ، 
افراد  همچون  بزرگانی  جشنواره  این  در  شد. 
هاشمی)دانشیار  سیدضیاء  دارند:  عضویت  زیر 
علوم،  وزارت  سرپرست  و  تهران  دانشگاه 
سیدمحمدرضا  دکتر  فناوری(،  و  تحقیقات 
دکتر  تهران(،  ادنشگاه  بهشتی)استاد  حسینی 
دانشگاه شهید  )استاد  داماد  سیدمصظفی محقق 

بهشتی(.

احداث نخستین 
پارک جنگلی 

صنعت و معدن کشور 
طی مراسمی با حضور مشاور عالی سازمان محیط زیست، 
معاون مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان و تنی چند از 
مسؤوالن شهرستان سیرجان نخستین پارک جنگلی صنعت 
و معدن کشور با نام پارک جنگلی بهرام گور در زمینی 
به مساحت 1۵ هکتار در محل سایت شرکت گهر زمین 

احداث شد. مهندس علی گل سرخی مدیر ایمنی شرکت 
گهر زمین سیرجان در این آیین اظهار داشت: این پارک 
جنگلی با کاشت بیش از 1۵ هزار اصله نهال انواع درخت  
و مشارکت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت 

سنگ آهن گهر زمین احداث شد.
همچنین سیدکاظم طباطبایی سرپرست امور فرهنگی و 
اجتماعی سایت گهر زمین اظهار داشت: همه مشکالت 
بشر مقابله با طبیعت و تخریب آن است، ما باید با طبیعت 
خودمان را سازگار کنیم، زیرا استفاده و برداشت بی رویه 
از آن مشکالت فراوانی را به وجود می آورد. وی دغدغه  
بیان  و  دانست  طبیعت  و  زندگی  بستر  را  مردم  اصلی 
داشت: ما باید فرهنگ حفظ طبیعت و درختکاری را در 

جامعه نهادینه کنیم تا آینده ای روشن را برای فرزندانمان 
رقم بزنیم.

در ادامه این مراسم سید شجاع الدین گل سرخی مدیر 
داشت:  اظهار  زمین  گهر  معدنی  ایمنی شرکت  واحد 
ما  هنر  که  دارند  دنبال  به  بسیاری  آالیندگی  معادن 
معدن کاران این است به گونه ای عمل کنیم تا کمترین 
آسیب به محیط زیست وارد شود. وی با بیان این که 
برای کارکنان معدن  را  باید شرایط زیست محیطی  ما 
و مردم فراهم کنیم، افزود: کاهش آالیندگی به صفر 
مدون  برنامه ریزی های  با  اما  است،  نادرستی  ادعای 
این  از  یکی  که  داد  کاهش  را  آالیندگی  می توان، 

راهکارها کاشت درخت است.

 تغییر نام فرودگاه 
بین المللی کرمان

 به آیت اهلل هاشمی

آیت اهلل  فرودگاه  به  کرمان  بین المللی  فرودگاه 
مدیر کل  کرد.  پیدا  نام  تغییر  رفسنجانی  هاشمی 
این  که  این  به  اشاره  با  کرمان  استان  فرودگاه های 
که  بود  کرمان  اهالی  از  جمعی  درخواست  موضوع 
گفت:  است  شده  پیشنهاد  شهرسازی  و  راه  وزیر  به 
وزیر راه هم پس از در میان گذاشتن با شخص رئیس 
کرمان  فرودگاه  نام  تغییر  با  تاییدیه  گرفتن  و  جمهور 

موافقت کرد.
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کرمان 
هیچ آزاد راهی ندارد

 
با یک هزار  استان کرمان 
بزرگراه،  کیلومتر   700 و 
و  ندارد  راهی  آزاد  هیچ 

با برخی از سرمایه گذاران برای ایجاد آزاد راه در 
استان کرمان مذاکره شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان گفت: استان 
هیچ  بزرگراه،  کیلومتر   700 و  هزار  یک  با  کرمان 
آزاد راهی ندارد و با برخی از سرمایه گذاران برای 
ایجاد آزاد راه در استان کرمان مذاکره شده است. 
کیلومتر   ۵4 افزود:  بلوردی  محمدمهدی  مهندس 
بندرعباس   - سیرجان  قطعات  از  یکی  مجموع  از 
که  می شود  راه  آزاد  خصوصی  بخش  مشارکت  با 

اقدامات الزم در این زمینه در دست انجام است.
وی گفت: برای ایجاد بزرگراه در محور سیرجان به 
مذاکره  با سرمایه گذار  یزد  و  انار  سمت شهربابک، 
شده است و این مذاکرات ادامه دارد. مدیرکل راه 
گذار  سرمایه  کرد:  بیان  کرمان  استان  شهرسازی  و 
طول  به  –بندرعباس  کرمان  آزادراه  احداث  برای 
صفر  فاز  مطالعات  و  است  شده  وارد  کیلومتر   3۵4
این محور، روز گذشته در وزارت راه و شهرسازی 

به تصویب رسیده است.

امور  معاون 
توسعه  و  فنی 
زیربنایی  امور 
برنامه  سازمان 
کشور  بودجه  و 
استان  بدهکاری  تومان  میلیارد   332 به  اشاره  با 
به جلب همکاری  باید  پیمانکاران، گفت:  به  کرمان 
عمرانی  طرح های  اجرای  برای  دولتی  غیر  بخش 

توجه بیش تری شود. معاون امور فنی و توسعه امور 
کمیته  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  زیربنایی 
امور زیربنایی استان کرمان، گفت:70 هزار پروژه ی 
تکمیل  برای  که  دارد  وجود  کشور  در  تمام  نیمه 
آن ها به حدود 400 هزار میلیارد تومان اعتبار، نیاز 
است .  مهندس غالمرضا شافعی افزود: برای تکمیل 
کنونی،  اعتبارات  با  کشور  در  تمام  نیمه  طرح های 
استاندار  از  وی  است.  نیاز  زمان  سال   10 حداقل 

کرمان به دلیل استفاده از اعتبارات بخش غیر دولتی 
پرداختی  منابع  گفت:  و  کرد  تقدیر  توسعه  درمسیر 
توسعه  و  فنی  امور  معاون  است.  روشن  استان ها  به 
امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره 
به  کرمان  استان  بدهکاری  تومان  میلیارد   3322 به 
بخش  همکاری  جلب  به  باید  گفت:  پیمانکاران، 
توجه  عمرانی  طرح های  اجرای  برای  دولتی  غیر 

بیش تری شود. 
منابع  از  که  هستیم  ناگزیر  افزود:  شافعی  مهندس 

مردمی بیش تر استفاده کنیم.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان:

نظر مساعد
 نسبت به کرمان 

نیروی  اجتماعی  معاون 
از  گفت:  کرمان  انتظامی 
بنده  که  گذشته  سال های 
نیروی  اجتماعی  معاونت  در 
از  هرآن چه  می کردم،  وظیفه  انجام  انتظامی 
کرمان شهر دیدم همکاری، صداقت و تعامل بوده 
و از این مجموعه ذهنیت بسیار خوبی دارم. معاون 

بازدید  ضمن  کرمان  انتظامی  نیروی  اجتماعی 
نمایشگاه  سومین  در  کرمان شهر  نشریه  غرفه   از 
که  گذشته  سال های  از  گفت:  استان،  مطبوعات 
انجام  انتظامی  نیروی  اجتماعی  معاونت  در  بنده 
دیدم  کرمان شهر  از  هرآن چه  می کردم،  وظیفه 
همکاری،  صداقت و تعامل بوده و از این مجموعه 

ذهنیت بسیار خوبی دارم.
و  سازمان ها  که  هرزمان  گفت:  پریور  سرهنگ 
نهادها با هم هم فکری و تعامل و هم سویی داشته اند 
ما شاهد موفقیت های چشم گیری بوده ایم. سرهنگ 
و  هستیم  تعامل  در  شهرداری  با  افزود:  پریور 
موضوعات مشترک زیادی مانند بحث حاشیه نشینی 

را پیگیری می کنیم. معاون اجتماعی نیروی انتظامی 
گفت: در برخورد با پدیده  حاشیه نشینی همیشه در 
کنار شهرداری بوده و خواهیم بود به این دلیل که 
شهر  بی قواره ی  و  بی اندازه  گسترش  داریم  اعتقاد 

برای هیچ کس مطلوب نیست. 
این  که  جدیدی  موضوع  گفت:   پریور  سرهنگ 
معتمد  شوراهای  گسترش  هستیم  پیگیرآن  روزها 
محله، با رویکرد امنیت محله ای است و در این زمینه 
با برنامه ریزی مشترک با شهرداری در نظر داریم با 
محالت  افتخاری  شهرداران  ظرفیت  از  استفاده 
امنیت را در کرمان، محله محور، کنیم زیراشهردار 

کرمان مطرح کرد.

بدهکاری 332 میلیارد تومان کرمان به پیمانکاران 

لباس فرم
 برای رانندگان تاکسی 

 
برای بهبود وضعیت رانندگان 
حضور  با  نشستی  تاکسی، 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی 
مدیرعامل  و  شهردار  گردشگری  مشاور  شهردار، 
کرمان  تاکسی رانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان 
برگزار شد. معاون برنامه ریزی و اقتصادی شهرداری 
در این نشست با اشاره به این که شهر کرمان با داشتن 

آثار تاریخی متعدد، در طول سال به خصوص ایام 
است،  مواجه  گردشگران  خوب  استقبال  با  نوروز 
افزود: رانندگان تاکسی ازجمله اقشاری هستند که 
در  باید  که  دارند  گردشگران  با  بیش تری  ارتباط 

خصوص سامان دهی آن ها اقدام شود.
سال  به  شدن  نزدیک  به  اشاره  با  شریفی  علی رضا 
رانندگان  لباس  بودن  شکل  یک  لزوم  بر  جدید، 
تاکید کرد.وی هم چنین  برای سال جدید  تاکسی 
می توان  تاکسی  رانندگان  رفاه  راستای  در  افزود: 
برای  را  رایگان  کارواش  ازجمله  مرکز  یک 

خدمت رسانی به آن ها در نظر گرفت.
در  نیز  شهردار  گردشگری  مشاور  نیک بخت 

به  کرمان  شهردار  از  تشکر  ضمن  نشست  این 
سامان دهی  خصوص  در  ارزشمند  رویکرد  جهت 
خصوص  در  باید  گفت:  شهر  سطح  تاکسی رانی 
اقدام  کرمان  شهر  گردشگری  جامع  نقشه ی  ایجاد 
راهبردی  طرح  یک  داشتن  هم چنین  وی  کنیم. 
جامع را از دیگر نیازهای شهرداری کرمان دانست 
اقدامات  می توان  دو طرح  این  تکمیل  با  و گفت: 

موثر و ماندگاری در بخش گردشگری انجام داد.
پایان  تا  شد  مقرر  نشست  این  در  که  است  گفتنی 
و  فرم  لباس  تهیه ی  خصوص  در  سال جاری 
برگزاری دوره ی آموزشی برای رانندگان تاکسی 

درون شهری اقدامات الزم انجام شود.
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به روز رسانی 
نقشه  هوایی کرمان
مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطالعات شهرداری 
کرمان از به روزرسانی نقشه ی هوایی شهر کرمان خبر 
داد. مهندس  مرتضی عرب نژاد با بیان این که در این 
راستا نشستی با حضور رییس هیأت مدیره شرکت برداشت 
و نمایندگان مناطق چهارگانه برگزار شد، ادامه داد: در 

این نشست آخرین گزارش ها در خصوص 
هوایی  نقشه ی  به روزرسانی  اجرای  روند 
شهر کرمان ارائه شد. وی افزود: این پروژه 
هم کاری  و  نقشه برداری  سازمان  نظارت  با 
سازمان آمار و فن آوری اطالعات شهرداری 
در حال اجراست. عرب نژاد با اشاره به این که 
مرحله ی اول این پروژه شامل عملیات زمینی 
و احداث شبکه ی ماندگار است، از پیش رفت 

۸0 درصدی این مرحله خبر داد.

معارفه   آیین  شد.  معرفی  شهرداری  نظارت  واحد  سرپرست  نظری،  جواد  مهندس 
سرپرست واحد نظارت شهرداری کرمان، با حضور محمدرضا فرقانی معاون فنی و 

عمرانی شهردار برگزار شد.

به عنوان  نظری  مهندس جواد  مراسم،  این  در 
نظارت شهرداری معرفی شد.  سرپرست واحد 
گفتنی است؛ مهندس جواد نظری پیش از این 
بوده  کرمان  شهرداری  خدمات  واحد  مدیر 

است.

تخریب جاده کرمان - بم 
در اثر سیالب

و  راهداری  کل  مدیر  مقبلی  خداداد  مهندس 
حمل نقل جاده ای استان کرمان با اعالم این که 
در ساعت ۵ صبح روز 30 بهمن، براساس سیالب 
دچار  کرمان  به سمت  بم  شهرستان  ورودی  پل 
آسیب شده است، گفت: دو دستگاه پل ریزش 
کرده و باعث مسدود شدن مسیر شده است.  وی 

محل  مادر  نیروهای  پل  ریزش  زمان  از  افزود: 
مستقر هستند که به امور رسیدگی نمایند.مهندس 
از  هستیم  این  دنبال  که  این  به  اشاره  با  مقبلی 
طریق یک جاده روستای مسیر جایگزین انتخاب 
برآورد  هنوز  خسارت  میزان  یادآورشد:  کنیم 

نشده است. 

دعوت از متخصصین کرمانی مقیم خارج
دانشگاه شهید باهنر کرمان، از اساتید، پژوهشگران و متخصصان کرمانی مقیم خارج از کشور در کلیه زمینه های آموزشی و پژوهشی دعوت به همکاری می نماید. اگر 

فرهیختگان گرامی مقیم خارج از کشور، تمایل به تدریس دروس تخصصی در هر مقطع دانشگاهی یا مایل به برگزاری کنفرانس، برگزاری کارگاه های آموزشی، انجام طرح 

های پژوهشی مشترک یا هرنوع همکاری و مراوده علمی با دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند، لطفا با گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه شهید باهنر کرمان به 
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معرفی سرپرست واحد نظارت شهرداری



مقاومت شهرداری 
برای تخریب خانه  شهر

 
شهردار کرمان گفت: تأکید استاندار و مسئوالن کرمان 
بر باقی ماندن قسمت های با ارزش، ستون های جنوبی، 

شمالی، مرمت و استحکام بخشی خانه ی شهر است.
از  گالری  یک  این که  بیان  با  بابایی  علی  مهندس 
استانداری  در  شهر  خانه ی  ارزشمند  قسمت های 
حضور  با  نشستی  در  گفت:  می شود،  ایجاد  کرمان 

مقرر  گذشته  تصمیمات  از  پس  کرمان  استاندار 
از  پس  و  بماند  باقی  شهر  خانه   اصلی  ساختمان  شد 
ساختماِن  ورودِی  استحکام بخشی،  و  نورپردازی 
ورودی  دِر  افزود:  وی  شود.  استانداری  جدید 
شهر  خانه ی  سوله ی  با  استانداری  جدید  ساختمان 
فاصله کمی دارد و مانع اجرای طرح است؛ بنابراین، 

مقرر شد ورودی استانداری از خانه ی شهر بگذرد.
شهردار کرمان با اشاره به شایعات مبنی بر تخریب خانه ی 
شهر بیان کرد: تا این لحظه تخریبی در این مکان انجام 
نشده است.وی گفت: از سال ها قبل طرح ساختمان جدید 
شهرداری و استانداری کرمان در کنار میدان شورای این 

شهر تهیه شده که بر مبنای کمیسیون ماده پنج است.

مهندس بابایی افزود: در دوره های سوم و چهارم شوراهای 
اسالمی شهر کرمان، در مورد خانه  شهر پیگیری زیادی از 
طرف شهرداری انجام شده است؛ بنابراین، شهرداری و 
شورای اسالمی شهر کرمان همواره در مورد تخریب 

بنای خانه ی شهر مقاومت کرده است.

پیشرفت 67 درصدی 
جاده  بام کرمان

 
معاون فنی و عمرانی شهردار کرمان از پیش رفت قابل 
توجه پروژه ی تله کابین خبر داد. مهندس محمدرضا 
فرقانی با اشاره به تعداد هشت دکل و 30 کابین این 
پروژه گفت: فونداسیون دکل اول تا ششم این پروژه 
اجرا شده و دکل هفتم و هشتم نیز در حال نصب است.

بام  به  این که ساخت جاده ی دسترسی  بیان  با  وی 

کرمان هم 67 درصد پیش رفت دارد، گفت: تاکنون، 
1300 متر از 1700 متر مسیر جاده ی دسترسی آماده 

شده و عملیات کوه بری در دست اجرا است.
متر   1700 کرمان  بام  پروژه   جاده   است؛  ذکر  شایان 
دیده  نیز  پارکینگ  دو  این جاده  در  دارد که  طول 
بام  پروژه ی  جاده ی  مسیر  در  هم چنین  است.  شده 
می شود؛  کاشته  سبز  فضای  و  درخت کاری  کرمان 
ضمن این که در این پروژه ی گردشگری، مجموعه ی 
پارک آبی و هتل دیده شده است. پروژه ی تله کابین 

نیز تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

فضایی ویژه 
 اموات خانواده  ایثارگران

 
از  زهرا  بهشت  سازمان  مدیرعامل 
دفن  برای  ویژه  فضایی  اختصاص 
آرامستان  در  ایثارگران  خانواده   اموات 

صاحب الزمان )عج( خبر داد.
مهندس  محمدرضا نارویی با بیان این که 
این اقدام در راستای تکریم از ایثارگران، 
اول  فاز  در  گفت:  است،  گرفته  انجام 
ایجاد  دوطبقه  به صورت  قبر   70 قریب 

شده که این میزان در فازهای بعدی افزایش می یابد. 
وی افزود: خانواده ی ایثارگراِن متقاضی، می توانند با 
در دست داشتن نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان، به این سازمان مراجعه کنند. نارویی ادامه داد: 
این طرح با همکاری واحد کادر امانی شهرداری و با 
هماهنگی بنیاد شهید و امورایثارگران استان در حال 

اجراست.

 
کرمان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
برق،  مصرف  اوج  در  و  گذشته  سال  گفت: 
مدیریت مصرف و کنترل بار خوبی اعمال شد 
علی اصغر  مهندس   رسید.  صفر  به  خاموشی  و 
صنایع  بار  پاسخ گویی  همایش  در  نصراللهی 
سال 96، گفت:  پیک بار استان در سال قبل، 
امسال هشت  و  بوده  مگاوات  و 21۸۸  2 هزار 
سال   20 برای  که  است  یافته  افزایش  درصد 

گذشته نیز همین عدد است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان گفت: 
در این میان سهم صنایع 27 درصد، کشاورزی 
2۵ درصد و صنایع عمده 26 تا 17 درصد است.
وی تقاضای بار در چند سال اخیر را 2 هزار 

و ۵00 مگاوات دانست و گفت: با توجه به 
فاینانس، آن چه که تقاضا داشتیم 2 هزار و 

۵00 مگاوات بود که طی 2 سال آینده، 700 
مگاوات به آن اضافه می شود.

قبل   سال  چند  خاموشی های  به  نصر اللهی 

اشاره کرد و افزود: در سال 92، 63۵ مگاوات 
به  با تالش زیاد، سال قبل  و  بار منفی داشتیم 
396 بار منفی رسیدیم که امیدوارم امسال ۵0 
تا 60 مگاوات رشد داشته باشیم و به عدد مثبتی 

برسیم.
وی افزود: ما نباید از مدیریت بار غافل شویم، 
شاهد  امسال  ماه  فروردین  در  را  اتفاق  این 
بودیم و 21 درصد نسبت به سال قبل افزایش 
برق  مصرف  اوج  در  و  گذشته  سال  داشتیم، 
مدیریت مصرف و کنترل بار خوبی اعمال شد 

و خاموشی به صفر رسید. 
کرمان  منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل 
برق  بخش  در  همکاری  برای  را  همگان 
به ویژه در تابستان امسال دعوت کرد و گفت: 
با  را  تابستان  آینده،  سال  و  امسال  امیدوارم 

آرامش سپری کنیم.

خاموشی صفر در کرمان
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نام گذاری بولوار زغال سنگ
 به نام ایرج بسطامی

 
با حضور  شهر کرمان  اسالمی  عمومی شورای  نشست 
این  در  شد.   برگزار  کرمان  شهردار  و  شورا  اعضای 
نشست رؤسای کمیسیون های شورا به ارایه ی آخرین 

مصوبات کمیسیون ها پرداختند.
بیان  با  شهری  خدمات  کمیسیون  رییس  لری  زهرا 
این کمیسیون، چند موضوع مورد  نشست  این که در 
اشاره  هزار  بوستان  ساخت  به  گرفت،  قرار  بررسی 
پرسنل  سایر  و  از شهردار کرمان  تقدیر  و ضمن  کرد 
شهرداری به دلیل سرعِت ساخت بوستان هزار گفت: 
نبود  ازجمله  نواقص  یک سری  بوستان  این  البته 
سرویس بهداشتی و نیمکت های نصب نشده که برای 
پیاده روی هم مشکل پیدا کرده، دارد که انتظار داریم 
هرچه زودتر برطرف شود. وی افزود: در برخی نقاط 
به فضای سبز محدوده ی شهرک ایرانمنش رسیدگی 
مطلوبی شده و فضای سبز شادابی دارد، اما فضای سبز 
شهروندان  که  دارد  مشکل  شهرک  این  نقاط  برخی 
تا مشکل فضای سبز شهرک  پیگیر بودند  این شهرک 
شهرک  این که  بیان  با  لری  شود.  برطرف  ایرانمنش 
امام حسن عسکری)علیه السالم( اخیرأ وارد محدوده ی 
معابر  از  بسیاری  گفت:  است،  شده  شهری  خدمات 
اما  شده،  آسفالت  و  جدول گذاری  شهرک  این 
امیدواریم  که  دارد  مشکل  شهرک  از  نقاطی  هنوز 
هرچه زودتر این نقاط هم به سازی شود. وی افزود: 
شهرک  در  محله ای  پارک  یک  است  نیاز  هم چنین 
رییس  شود.  ساخته  )علیه السالم(  عسکری  حسن  امام 
کمیسیون خدمات شهری شورا خواستار بهبود وضعیت 
جمع آوری زباله ، نام گذاری کوچه ها و نصب پل عابر 

پیاده مقابل این شهرک شد.
کرمان  شهردار  بابایی  علی  مهندس  ادامه،  در 
حسن  امام  شهرک  زباله ی  جمع آوری  گفت: 
عسکری)علیه السالم( سامان دهی شده و اکنون زباله ها 
افزود:  وی  می شود.  خانه ها جمع آوری  دِر  مقابل  از 
شده  نام گذاری  نیز  شهرک  این  معابر  و  کوچه ها 
پیاده  عابر  پل  نصب  برای  داد:  ادامه  بابایی  است. 
با سرمایه گذار قرارداد منعقد شده  مقابل شهرک هم 
بهار رضوی  این پل روبه روی مجموعه ی  به زودی  و 

پل نصب می شود.
کمیسیون  رییس  پنجعلی زاده  محمدیاسین  ادامه،  در 

دوهفته ی  مصوبات  شورا،  شهرسازی  و  معماری 
گذشته ی این کمسیون را قرائت کرد. وی هم چنین 
بازگشایی  به دلیل  کرمان  شهردار  بابایی  مهندس  از 

خیابان گلبازخان تقدیر کرد.
دکتر کمال جوانمرد عضو شورای اسالمی شهر کرمان 
شهردار  بابایی  مهندس  تالش های  به  اشاره  با  هم 
رأی ای   1۵ به  توجه  با  به وی گفت:  کرمان، خطاب 
دادند،  شما  انتخاب  برای  چهارم  شورای  اعضای  که 
شما مقتدرترین شهردار تاریخ کرمان هستید؛ بنابراین، 

باید تا روز آخر مقتدرانه فعالیت کنید.
چندین  بودن  آماده  به  اشاره  با  نیز  کرمان  شهردار 
مبارک  ماه  از  بعد  گفت:  افتتاح  برای  شهری  پروژه  
شد.  افتتاح خواهد  شهرداری  پروژه ی  چند  رمضان، 
خیابان  در  محله  سرای  اولین  افزود:  بابایی  مهندس 
خواجه  و  قمربنی هاشم  فرهنگ سراهای  بحرالعلوم، 
افتتاح  آماده  بیهقی  و  مالیات  بوستان های  و  اتابک 

هستند.
حقوقی  کمیسیون  رییس  جعفری  یوسف  ادامه،  در 
این کمیسیون  نامه ای که در  ارایه ی 23  به  نیز  شورا 

بررسی شده، پرداخت.
رؤیا دیوان بیگی رییس کمیسیون فرهنگی آی تی هم 
آی تی  و  فرهنگی  کمیسیون های  مشترک  نشست  به 

گفت:  و  کرد  اشاره  جوانان  و  ورزش  اجتماعی،  و 
شورای  بین  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  تفاهم نامه 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  و  شهرداری  شهر،  اسالمی 
منعقد و قرارداد آن در نشست مشترک کمیسیون های 
معاونت  به  شد  مقرر  و  تنظیم  اجتماعی  و  فرهنگی 
مورد  تا  شود  ارسال  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی 
معاونت،  این  در  بررسی  از  پس  و  گیرد  قرار  بررسی 
در آینده ی نزدیک در صحن علنی شورا مصوب شود.
نام  به  زغال سنگ  بولوار  نام گذاری  از  وی هم چنین 

دیوان بیگی  داد.  خبر  بسطامی«  »ایرج  شهیر  هنرمند 
افزود: در انتهای این خیابان هم فرهنگ سرایی به نام 

»ایرج بسطامی« ایجاد خواهد شد.
نام گذاری  به  آی تی  و  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
برخی معابر شهر به نام قهرمانان پارالمپیک اشاره کرد 
و گفت: این مهم مورد بررسی قرار گرفت و با توجه 
به مسالی که مطرح شد، مقرر شد در صورت ارایه ی 
تأیید نهایی از سوی اداره کل ورزش و جوانان، این 
شود.  نام گذاری  پارالمپیک  قهرمانان  نام  به  معابر 
و  ورزش  اجتماعی،  کمیسیون  رییس  زاهدی  صدیقه 
جوانان نیز با اشاره به افتتاح اولین سرای محله گفت: 
امیدواریم افتتاح نخستین سرای محله در شهر کرمان، 

به کاهش آسیب های اجتماعی کمک کند.
و  خانواده  بانوان،  کمیسیون  رییس  ایرانمنش  زهرا 
مشارکت های مردمی شورا نیز به برنامه ریزی معاونت 
فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان برای ایام تابستان 
گفت:  و  کرد  اشاره  دانش آموزان  فراغت  اوقات  و 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  حسینی  حجت االسالم 
فرهنگی  برنامه های  رابطه  این  در  کرمان  شهردار 
ایام  در  کوثر  فرهنگ سرای  ازجمله  فرهنگ سراها 
ساخت  مطلوب  سرعِت  به  وی  کرد.  ارایه  را  تابستان 
شهردار  از  و  اشاره  بانوان(  )ویژه ی  آفتاب  پارک 
ایرانمنش هم چنین  تشکر کرد.  رابطه  این  در  کرمان 
پرورش،  و  آموزش  وظایف  از  یکی  این که  بیان  با 
حجاب  و  عفاف  ازجمله  اخالقی  مسایل  به  پرداختن 
و  یک  نواحی  پرورشی  معاونان  از  باید  گفت:  است، 
از  گزارشی  تا  شود  دعوت  پرورش  و  آموزش  دوی 
برنامه های آموزش و پروش در زمینه ی حجاب ارایه 
کنند. رییس کمیسیون بانوان، خانواده و مشارکت های 
مردمی شورا هم چنین به مصوبه ای مبنی بر در اختیار 
پرورش  و  آموزش  سوی  از  مدرسه  سه  گذاشتن 
به وسیله ی  ورزشی  ست های  نصب  شهرداری،  به 
اشاره  مدارس  این  از  بانوان  استفاده ی  و  شهرداری 
کرد و خواستار این اقدام از سوی شهردار کرمان شد.

بابایی شهردار کرمان نیز گفت:  10 ست ورزشی تهیه 
شده که اگر مدارس مشخص شوند، سه ست در این 

مدارس نصب می شود.

بودجه  سال 96 شهرداری: 
650 میلیارد تومان

 
در نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان بودجه ی 
سال 96 شهرداری کرمان 6۵0 میلیارد تومان مصوب شد.

حضور  با  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  عمومی  نشست 
رییس و سایر اعضای شورا و شهردار کرمان برگزار شد.

کرمان  شهرداری   96 سال  بودجه ی  نشست  این  در 
مورد بررسی نهایی قرار گرفت.

پس از بررسی بودجه ی سال آینده  شهرداری 
از  و  شد  مصوب  تومان  میلیارد   6۵0 کرمان 
فاینانس  برای  تومان  میلیارد   34 مبلغ  این 

آسفالت در نظر گرفته شد.
 600 کرمان  شهرداری  سال9۵  بودجه ی 
تومان  میلیارد   400 که  بود  تومان  میلیارد 
است  درحالی  این  و  است  شده  محقق  آن 
 94 سال  بودجه ی  تومان  میلیارد   367 از  که 
شهرداری، 240 میلیارد تومان محقق شده بود.
با  شورا  اعضای  هم چنین  نشست  این  در 
علی  مهندس  زحمات  از  هدایایی،  اهدای 

بابایی شهردار کرمان تقدیر کردند.
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تقدیر معاون رئیس جمهور
 از استاندار کرمان

پارلمانی  معاون 
با  جمهوری  رئیس 
اهداء لوح سپاس از 
علیرضا رزم حسینی 
کرمان  استاندار 
و  راهبردی  های  برنامه  با  اشتغالزایی  توسعه  منظور  به 

سرمایه گذاری در این استان تقدیر کرد.
دکتر حسینعلی امیری در آئین افتتاح کارخانه ماه گالب 
مجاهدان  از  یکی  را  کرمان  استاندار  بردسیر،  زار  الله 

عرصه جهاد و شهادت دوران دفاع مقدس معرفی کرد 
و گفت: وی امروز نیز با پذیرش مسئولیت استانداری، 
و  مستعد  استان  در  ای  برجسته  و  زیاد  خدمات  منشا 

زرخیز کرمان بوده است.
جمهوری  رئیس  پارلمانی  معاون  تقدیر  لوح  متن  در 

خطاب به مهندس علیرضا رزم حسینی آمده است؛
در  اساسی  نقشی  کارآفرینی  کرمان،  محترم  استاندار   
تکنولوژیک  های  توانمندی  ایجاد  و  فناوری  توسعه 
اقتصادی  پیامدهای  بهترین  از  یکی  و  داشته  کشورها 
اقتصادی  رشد  است  قادر  که  است  اشتغالزایی  آن 
برای  را  مناسبی  اجتماعی  آثار  و  تسریع  را  کشورها 
مهمترین  از  یکی  سرمایه  آورد.   ارمغان  به  جوامع 
پیش نیازهای تاسیس کسب و کار است. از این که با 
هدف توسعه اشتغالزایی با برنامه ای راهبردی و سرمایه 
گذاری به عنوان روان سازنده فعالیت های کارآفرینی 

تسهیل  موجبات  خود  گسترده  های  حمایت  با  نیز  و 
اید؛  در امور صنعت شهرستان بردسیر را فراهم نموده 
سپاس؛  لوح  این  مدبرانه،  و  عالی  همت  این  پاس  به 

حضرتعالی  محضر 
است  امید  شود.  می 
جهت ترویج و توسعه 
تجلی  و  اشتغالزایی 
کارهای  و  کسب 
نوین و نوآورانه چون 

مدخل  ذی  های  دستگاه  هماهنگی  به  نسبت  گذشته 
موفق باشید.

اهدای  با  جمهوری  رئیس  پارلمانی  معاون  همچنین 
به  بردسیر  فرماندار  پور  نجف  مجید  از  سپاس  لوح 
و  راهبردی  های  برنامه  با  اشتغالزایی  توسعه  منظور 

سرمایه گذاری در شهرستان تقدیر کرد.

آیین جشن شکرانه حضور

هایی  چهره  حضور   با  انتخابات  در  دوازدهم  دولت  پیروزی  جشن 
کریمی    محمدعلی  مرعشی،  سیدحسین  دعایی،  محمود  سید  همچون؛ 
ابراهیم جهانگیری، ساالر عقیلی، سحاب تربتی، روزبه زرعی و  بزرگان 

اصالح طلب کرمان در سالن فجر کرمان برگزار شد.
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پرسه در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی کرمان



     تدوین سند توسعه اقتصادی
 ورزش و جوانان کرمان

بخش  ورزشی  های  مکان  از  بازدید  از  پس  کرمان  استان  و جوانان  ورزش  مدیرکل 
ماهان در شورای ورزش و جوانان گفت: هدف و اولویت اداره کل ورزش و جوانان 

استان کرمان در سال جاری تصویب سند توسعه اقتصادی ورزش و جوانان است. 
اقتصادی  بنگاه های  باید  طرح  این  در  داشت:  بیان  امیری خراسانی  محمدتقی  دکتر 
بیشتر  کرد:  تصریح  وی  کنند  مشارکت  کرمان  استان  ورزش  امر  در  تا  شوند  تشویق 
افتخارات ورزشی و قهرمانان از روستاها، بخش ها و محله ها هستند و در این راه نیازمند 

ارتباط بیشتر و قوی تر عمل کردن هیأت های شهرستان ها و بخش های تابعه هستیم.
استعدادپروری  و  استعدادیابی  متولی  امیری خراسانی گفت: هیأت های ورزشی  دکتر 

هستند و در حقیقت اداره کل ورزش و جوانان و ادارات زیرمجموعه نقش حمایتی و 
نظارتی را بر عهده دارد و اکنون به دنبال اصالح سند توسعه ورزش استان کرمان و 

اجرای دوباره آن هستیم.

وی با بیان این که اعتبارات دولتی کفاف هزینه های ورزش استان کرمان را نمی دهد، 
افزود: سند توسعه اقتصادی ورزش و جوانان کرمان در دست تدوین است و محورهای 
راه  که  هستند  خیران  و  سرمایه گذاری  برای  غیردولتی  اقتصادی  بنگاه های  سند  این 

گشای ما است.
توسعه  ششم  برنامه  به  توجه  با  داد:  ادامه  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 

تخفیف های مالیاتی برای بنگاه های اقتصادی حامی ورزش در نظر گرفته شده است.
دکتر امیری خراسانی تصریح کرد: اختصاص 27 صدم مالیات بر ارزش افزوده به ورزش 
که رقم چشمگیری است که می تواند در آینده ۸0 درصد آن در پروژه های عمرانی 
با  و 20 درصد در امورات جاری هزینه  شود. وی حضور خیران در عرصه ورزش را 
اهمیت برشمرد و گفت مشارکت آنها نیازمن عزم جدی تمت مسئولین استان از جمله 

ائمه جمعه، استاندار، فرمانداران و بخشداران است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان عنوان کرد: ماهان باتوجه به موقعیت آب و 
هوای مناسب می تواند به کمپ تیم های ورزشی تبدیل شود. امیری خراسانی در پایان 
عنوان کرد که حوزه جوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برنامه های مناسبی 

برای این بخش در نظر داریم.



محمود محمودی نیا 
در کالس مربیگری حرفه ای آسیا

نیا، تنها مربی فوتبال شرکت کننده از استان کرمان و  محمود محمودی 
جنوب شرق کشور در کالس مربی گری حرفه ای آسیا به مدرسی ریچارد 
باالترین  عنوان  به  آسیا،  ای  حرفه  گری  مربی  کالس  بود.  انگلیسی  بیت 
انگلیسی در  بیت  به مدرسی ریچارد  سطح مربی گری حرفه ای در آسیا 

آکادمی ملی فوتبال برگزار شد.
هادی  نشان،  دست  نادر  منصوریان،  علیرضا  دایی،  علی  است  گفتنی 

طباطبایی و تعداد دیگری از مربیان در این دوره حضور دارند.
این دوره مربیگری به مدت 1۸ ماه طول خواهد کشید و 6 مرحله خواهد 
برگزار می  بار  به صورت 2 هفته ای یک  داشت و کالس های آموزشی 
شوند. الزم به ذکر است که محمود محمودی نیا، مدیرکلی سازمان ورزش 

و جوانان استان کرمان را در پرونده دارد.



کشور  ورزشی  بزرگ  های  پروژه  از  یکی 
است  قرار  که  است  مس«  »شهدای  ورزشگاه 
گیرد؛  قرار  برداری  بهره  مورد  آینده  سال  در 
شرایط  توجه  با  مدرن  ورزشگاه  این  معماری 

جغرافیایی استان کرمان طرح ریزی شده است.
کلنگ ساخت ورزشگاه اختصاصی باشگاه صنعت 
ابتدای جاده هفت  در   ۸۵ در سال  مس کرمان 
باغ شهر کرمان به زمین خورد و قرار بود طی 1۸ 
ماه این استادیوم به بهره برداری برسد، اما مانند 
ورزشگاه  این  کشور  زیربنایی  های  پروژه  سایر 
با  با تاخیر در روند تکمیل روبرو شده است؛  نیز 
این حال انتظار بر این است که این ورزشگاه زیبا و 
مدرن در سال آینده سرانجام به بهره برداری برسد.

این مجموعه که در میدان هفت باغ کرمان قرار 
دارد نزدیک به 7۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
و طبق گفته شهبازی مسئول ساخت این پروژه تا 
بهمن ماه سال 96 قابلیت رسیدن به مرحله بهره 

برداری را دارد.
در حال حاضر چهار زمین تمرینی این مجموعه 
بزرگ شامل دو زمین چمن طبیعی و دو زمین 
چمن مصنوعی آن به بهره برداری رسیده است 
و تیم های مختلف مس برروی آن مشغول به کار 
هزار   3۵ ورزشگاه  ساخت  اتمام  با  و  باشند  می 
نفری شهدای مس، فاز یک این مجموعه تکمیل 

خواهد شد.
چند ماه پیش مهندس مرادعلیزاده رئیس شرکت 
ملی صنایع مس ایران بازدیدی را از مجموعه  در 
حال ساخت شهدای مس انجام داد و بر پیگیری 
هرچه سریعتر ساخت این پروژه عظیم تاکید کرد. 
راهبردی  کمیته ی  و  پیگیری های شرکت مس  با 
مرتضی  ریاست  به  این شرکت  فرهنگ  و  ورزش 
دالوری و عالقه ای که این نهاد نسبت به ساخت و 
ساز های کالن و اصولی در ورزش استان دارد، این 
امیدواری در بین اهالی ورزش ایجاد شده است 
شدید  اقتصادی  مشکالت  وجود  با  پروژه  این  که 

پیش روی، هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.
در پالن رایانه ای که برای ساخت تمامی فازهای 
این مجموعه طراحی شده است عظمت و سنگینی 
این پروژه که در فازهای گوناگون به اتمام خواهد 
رسید، قابل مشاهده است. ورزشگاهی که یکی از 
شکیل ترین استادیوم های ایران و حتی آسیا خواهد 
شد و در کنار امکانات روز دنیا، معماری خاص آن 
با بادگیرها و قلعه هایی که در استان کرمان وجود 

دارد، نشان می دهد که این ورزشگاه متعلق به کدام
خطه می باشد. 

یک  امکانات  کلیه   ورزشگاه  این  در  همچنین 
مختلف  سالن های  جمله  از  دنیا  روز  ورزشگاه 
است.  شده  دیده  تدارک  تیم ها  آماده سازی 
سالن  ساخت  مجموعه،  این  بعدی  فازهای  در 
شده  گرفته  نظر  در  نیز  منظوره  چند  ورزشی 

است. 
دریاچه  ساخت  آن  آخر  مراحل  در  همچنین 
تمرین  برای  مناسب  مصنوعی و همچنین فضای 
تیم های قایقرانی در نظر گرفته شده است که در 

فازهای نهایی این پروژه گنجانده شده است.
پروژه،  این  ساخت  مسئول  شهبازی  گفته   طبق 
با توجه به روند فعلی ساخت کاسه  ورزشگاه 3۵ 
را  امید  این  می توان  مس،  شهدای  نفری  هزار 
فاز یک  افتتاح  شاهد  آینده  سال  در  که  داشت 

این مجموعه  بزرگ ورزشی باشیم.
الزم به ذکر است که تیم مس کرمان پرافتخاترین 
برتر  لیگ  در  فصل   9 که  است  استان  این  تیم 
حاضر بوده و یکبار هم در سال ۸۸ همراه با پرویز 
یافته  دست  مسابقات  سومی  مقامی  به  مظلومی 
لیگ  مسابقات  به  یکبار  همچنین  تیم  این  است. 
قهرمانان آسیا راه یافت و در آن مسابقات موفق 
شد به جمع 16 تیم برتر نیز راه یابد. این تیم البته 
در سال 1392 به فینال جام حذفی راه یافت که 
در مقابل تراکتورسازی شکست خورد و در همان 

سال هم به لیگ دسته یک سقوط کرد. 
مس کرمان فصل جاری را در لیگ یک با منصور 
ابراهیم زاده آغاز کرد و آرام آرام توانسته خود را 
به عنوان یکی از مدعیان اصلی صعود مطرح کند. 
سه  فاصله  در  و  هستند  امتیازی   4۵ اکنون  آنها 
مناسبی  بسیار  شرایط  جدول،  صدر  با  امتیازی 
برای کسب مجوز و حضور مجدد در لیگ برتر 
دارند؛ اتفاقی که در صورت وقوع و با توجه به 
افتتاح ورزشگاه جدید و پتانسیل های موجود می 
تواند استان کرمان را صاحب سهمیه در باالترین 
سطح فوتبال کشور کند. ضمن این که گل گهر 
در  حاضر  های  تیم  از  دیگر  یکی  نیز  سیرجان 
با 47  اکنون  دسته یک مسابقات کشور است که 
امتیاز رتبه دوم جدول رده بندی مسابقات لیگ 
آزادگان را به خود اختصاص داده و این تیم نیز 
یکی از شانس های اصلی حضور در مسابقات لیگ 

برتر است.

ساخت ورزشگاه مدرن و زیباي ایران درکرمان

زیبای خفته درکویر
کرمان فوتبال ایران را شگفت زده می کنند؛





پرچم کاروان ایران
 امانت شهداست

انتخابش  خصوص  در  ایران  بانوان  نشسته  والیبال  ملی  تیم  عضو 
عشرت  کرد.  صحبت  پارالمپیک،  کاروان  پرچمدار  عنوان  به 
کردستانی، عضو تیم ملی والیبال نشسته بانوان درخصوص انتخابش 
این  گفت:  ریو  پارالمپیک  در  ایران  کاروان  پرچمدار  عنوان  به 
انتخاب برایم غیر منتظره بود و اصال فکر نمی کردم روزی چنین 
پرچمدار  دو  که  این  از  شود.  واگذار  من  به  سنگینی  مسئولیت 
کاروان المپیک و پارالمپیک از استان کرمان و بانوان ورزشکار آن 
هستند بسیار خوشحالم و تصور نمی کنم چنین افتخاری تا سال ها 

به صورت همزمان به نام یک استان ثبت شود.
کردستانی افزود: مسئولیت پرچمداری، مسئولیت سنگینی است و 
همراه با نگرانی. اما این استرس و نگرانی شیرین است و خوشحالم 
که همزمان با اولین حضور تیم ملی والیبال نشسته بانوان در بازی 
های پارالمپیک این اتفاق افتاد و باعث شد بانوان تیم ملی والیبال 
نشسته انگیزه بیشتری داشته باشند و شور و شعف مضاعفی هم به تیم 
تزریق شد. پرچمدار کاروان پارالمپیک خاطرنشان کرد: از اینکه به 
عنوان پرچمدار، نماینده رشته والیبال نشسته هم هستم بسیار برای 
من با ارزش است و امیدوارم بتوانم با شایستگی قدردان اعتماد و 
محبت مسئولین باشم. عضو تیم ملی والیبال نشسته بانوان گفت: پس 
از شنیدن این خبر، همسرم بیش از همه خوشحال شد و از آنجا 
که به عنوان نایب رئیس هیات کرمان برای مرتفع کردن مشکالت 
ورزشکاران و فراهم آوردن امکانات بیشتر و توسعه  رشته ها فعالیت 
می کنم، به من گفت که خداوند پاسخ زحماتت را داد و همان 
طور که با تالش هایت ورزشکاران را خوشحال می کنی، خداوند 
هم دلت را شاد کرد. خانواده ی عزیزم نیز بسیار خوشحال شدند و 
هم تیمی هایم در تیم ملی بانوان نیز همانند یک خانواده به خاطر 

این انتخاب شاد شدند و روحیه ی مضاعفی گرفتند. 
شایسته  حضور  با  بانوان  نشسته  والیبال  ملی  تیم  کرد:  تصریح  وی 
سهمیه  کسب  با  آن  از  پیش  و  ای  قاره  بین  جام  های  رقابت  در 
پارالمپیک ثابت کرد که می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. 
طی این مسیر با حمایت انجمن، نایب رئیس انجمن ، کادر فنی به 
ویژه آقای صائبی که به عنوان مدیر فنی، دلسوزانه برای اعتالی 
سطح فنی ملی پوشان تالش می کنند، میسر شده و از همه ی این 
عزیزان و مسئولین فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک سپاسگزارم.

کردستانی افزود: برای برافراشته نگه داشتن پرچم کشورمان خون 
های زیادی ریخته شده و این پرچم امانت شهداست و امیدوارم 
امانت دار خوبی برای آن باشم و بتوانیم در پارالمپیک به عنوان 
خوش  کشورمان  معلولین  و  جانبازان  جامعه  ورزش  نماینده 

بدرخشیم و پرچم کشور عزیزمان را به اهتزاز درآوریم.

نمایش ارزش درعرصه بین الملل 
 2016 پارالمپیک  های  بازی  در  ایران  ورزشی  کاروان  پرچمدار 
ریو گفت: افتخار این است که حجاب، ارزش ها و عقاید اخالقی 
عشرت  بگذاریم.   نمایش  به  المللی  بین  های  صحنه  در  را  خود 
کردستانی در دیدار با استاندار کرمان افزود: بنده جانباز ۵0 درصد 
کاروان  پرچمداری  افتخار  و  ایران  نشسته  والیبال  تیم  کاپیتان  و 
ایران در مسابقات پارالمپیک ریو برزیل را دارم. وی اظهار کرد: 
مقام معظم رهبری می فرمایند حضور ورزشکاران زن با حجاب در 
تیم والیبال  به عنوان یک عبادت است. کاپیتان  سکوهای جهانی 
های  کاروان  پرچمدار  ی  کرمان  بانوی  دو  گفت:  بانوان  نشسته 

باید  و  هستند  پارالمپیک  و  المپیک  های  بازی  در  ایران  ورزشی 
استفاده کرد. وی  استان  این موقعیت در جهت توسعه ورزش  از 
استعدادهای  پاسخگوی  و  شایسته  که  امکاناتی  متاسفانه  افزود: 
را  الزم  های  حمایت  مسئوالن  و  نداریم  باشد  استان  در  ورزشی 
انجام دهند. کردستانی با بیان این که مسئوالن دلسوزی در استان 
آسیب  از  ورزش  کرد:  تاکید  دارند  را  جامعه  دغدغه  که  داریم 
های اجتماعی جلوگیری می کند و می دانیم بحث آسیب های 

اجتماعی مورد توجه استاندار است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان نیز در این دیدار 
شده  دیده  کرمان  استان  ورزش  سند  در  جنسیتی  عدالت  گفت: 
است و از استاندار برای این امر تقدیر می کنیم. فاطمه السادات 
به  باید  توجه کنیم  به سالمت جامعه  بخواهیم  اگر  افزود:  حسینی 
ورزش بانوان توجه ویژه ای داشته باشیم. وی بیان کرد: یکی از 
های  تیم  از  که  حمایتی  که  است  این  ورزشکار  بانوان  مشکالت 
قهرمانی آقایان انجام می شود از بانوان کمتر است. وی گفت: اگر 
به توانمندی بانوان توجه شود نه تنها در عرصه ملی بلکه در عرصه 
بین المللی نیز می توانند افتخار آفرین باشند. حسینی افزود: برای 
انجام کار ماندگار باید بانوان قهرمان جهان دارای حجاب مناسب 
را به عنوان الگو معرفی کنیم. وی بیان کرد: با سخنرانی نمی توانیم 
کاری انجام دهیم اما اگر بانوان محجبه ورزشکار را معرفی کنیم 

در این زمینه فرهنگ سازی می شود. 
این  و  هستند  پوش  ملی  جانباز  تنها  کردستانی  خانم  گفت:  وی 
یک افتخار برای بانوان استان کرمان است و با توجه به مشکالت 
جسمانی توانسته اند منادی فرهنگ به ویژه حجاب اسالمی باشند 
و در عرصه ورزش نیز بدرخشند. حسینی افزود: استان کرمان 10 
حضور  و  کرده  دریافت  پارالمپیک  و  المپیک  بازیهای  در  سهمیه 

بانوان کرمان  در این مسابقات بسیار چشمگیر است.

دیدگاه مسئوالن را عوض کرده ایم
بانوان  نشسته  والیبال  ملی  گفت:تیم  پارالمپیک  کاروان  پرچمدار 
بیان  تغییر داد. عشرت کردستانی  باور مسئوالن را  با کسب سهمیه 
کرد: سال ۸11 در حالیکه همراه با کاروان دانشجویی راهیان نور 
به مناطق جنگی سفر کرده بودم بر اثر حادثه انفجار مین به درجه 
رفیع جانبازی نائل آمدم. زمانی که این حادثه برای من رخ داد، 
دانشجوی ترم اول دانشگاه بودم و پس از آن تحصیالتم را تا پایان 
مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی ادامه دادم و در 

حال حاضر هم در تالشم تا به مقطع دکترا راه یابم. 
این  در  و  مدیون حمایت های همسرم هستم  را  ها  موفقیت  این 
زمینه ورزش هم به من کمک کرد. وی در خصوص روی آوردنش 
به ورزش گفت: سال ۸۵ با راهنمایی یکی از دوستانم وارد ورزش 
انتخاب  را  میز  تنیس روی  ابتدا رشته  و  معلولین شدم  جانبازان و 
موفق  این مدت  در  و  بودم  فعال  رشته  این  در  3 سال  تا  کردم. 
به کسب دو عنوان از مسابقات قهرمانی کشور شدم و کارت مربی 

گری هم دریافت کردم.

معلوالن زیادی را به زندگی امیدوار ساختم
فعالیت های  ادامه  افزود: در  نشسته  والیبال  تیم  ملی پوش  بانوی 
ورزشی به رشته والیبال نشسته هم عالقه مند شدم و پس از یکسال 
فعالیت در این رشته، سال ۸۸ به تیم ملی دعوت شدم که پس از 
آن همراه با تیم ملی در مسابقات پاراآسیایی گوانگجو به نشان برنز، 
مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا 2011 به نشان نقره و در مسابقات 
پاراآسیایی اینچئون به نشان نقره دست یافتم. کردستانی ادامه داد: 
من در خانواده ای به دنیا آمدم و بزرگ شدم که بسیار مذهبی 
تنها دست  نه  از جانباز شدن  بعد  باعث شد  مساله  و همین  هستند 

از فعالیت برندارم، بلکه زمینه های فعالیتم را هم گسترش بدهم. 

جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور ۵۸





با ورزش توانستم افراد زیادی از عزیزان دارای معلولیت 
را به زندگی امیدوار کنم و این مساله در مورد افراد غیر 
معلول هم صدق می کند و تاثیر ورزش در زندگی من 

و اطرافیان بسیار مثبت و موثر بوده است.

باور نمی کردم پرچم دار کاروان ایران شوم
کاروان  پرچمدار  عنوان  به  انتخابش  خصوص  در  وی 
عنوان  به  نعمتی  زهرا  شنیدم  گفت:وقتی  پارالمپیک 
است  شده  انتخاب  ایران  المپیک  کاروان  پرچمدار 
پارالمپیک یک  برای کاروان  بود که حتما  این  تصورم 
احتمال  و  کنند  می  انتخاب  پرچمداری  برای  را  آقا 
کردستانی  دانستم.  می  کم  بسیار  را  خانم  یک  انتخاب 
عنوان کرد: زمانی که خبر پرچمداری را به من دادند، 
از  یکی  ملکی،  زینب  بودم.  در دفتر هیئت مشغول کار 
بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته این خبر را به من داد، 
ابتدا فکر کردم که با من شوخی می کنند اما زمانی که 
باورم  خبر را در پایگاه اطالع رسانی فدراسیون دیدم، 
تماس  من  با  آن  از  قبل  ساعت  دو  یکی  البته  نمی شد. 
گرفتند و برخی مشخصات را خواستند و فکر می کردم 
و  می خواهند  معمول  کارهای  برای  را  مشخصات  این 
رسانی  اطالع  پایگاه  در  را  پرچمداری  خبر  که  زمانی 
دیدم، ذوق زده شدم. وی افزود: من هم اکنون به عنوان 
فعالیت می کنم  معلولین کرمان  و  دبیر هیئت جانبازان 
معلوالن  خیر  دعای  و  خدا  لطف  انتخاب  این  به نظر  و 
و  باشم  شده  پرچمدار  که  نمی شد  باورم  بود.  کرمان 
انجام  ممکن  نحو  بهترین  به  را  رسالت  این  امیدوارم 
بدهم. اکنون احساس دین و تکلیف بیشتری می کنم و 
وظیفه ام سنگین تر شده است. کردستانی در ادامه بیان 
کرد: تصور می کنم فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک 
انتخاب  کاروان  پرچمداری  برای  را  من  دلیل  این  به 
کردند که در کنار نقشم به عنوان مادر و همسر در یک 
خانواده توانستم در جامعه ورزش نیز تاثیر داشته باشم و 

معلولیتم مانع از پیشرفتم نشود و حضور در هیات کرمان 
استان  این  انگیزه زیادی در جانبازان و معلولین  باعث 
وی  هستم.   شاکر  را  خدا  بابت  این  از  که  است  شده 
تا زمانی که  تغییر دیدگاه مسئوالن گفت:  در خصوص 
کسب  به  موفق  اینچئون  آسیایی  مسابقات  در  ملی  تیم 
تیم  که  نداشتند  باور  مسئوالن  شد  پارالمپیک  سهمیه 
بانوان مانند تیم ملی والیبال نشسته مردان می تواند در 
میادین جهانی با موفقیت حاضر شود.بانوان والیبالیست 

توانستند دیدگاه ها را تغییر دهند.

درخشش در انتظار تیم ملی والیبال نشسته بانوان
پرچمدار کاروان ایران درباره وضعیت تیم ملی والیبال 
نشسته بانوان بیان کرد: فرید صائبی که به عنوان مشاور 
ها  تاکتیک  درکنار  توانست  دارد  حضور  تیم  در  فنی 
برای  ملی  تیم  و  کند  القا  بازیکنان  به  را  باوری  خود 
اولین بار پس از چند سال دوری از میادین جهانی در 
قاره ای چین شرکت کرد و در  بین  رقابت های جام 
جایگاه پنجم ایستاد. وی ادامه داد : مسئوالن برگزاری 
بانوان  بازی  دیدن  از  پس  ای  قاره  بین  جام  مسابقات 
والیبالیست ایران اذعان کردند در چند سال آینده تیم 
ملی والیبال نشسته بانوان ایران در کنار تیم ملی مردان 
خواهد  دار  سکو  جهانی  میادین  تمام  در  کشور  این 
بود. کردستانی تصریح کرد: اکنون هر 12 بازیکن تیم 
نیمکت  افرادی که روی  بااللیی دارند و  ملی آمادگی 
زمین  داخل  بازیکنان  با  تفاوتی  گیرند  قرار  ذخیره 
های  تیم  برای  اصلی  رقیب  یک  ایران  تیم  و  ندارند 
تیم  کاپیتانی  پست  خصوص  در  وی  است.  پارالمپیک 
کاپیتانی  شایستگی  ملی  تیم  بازیکنان  تمام  گفت:  ملی 
طور  به  ریو  های  بازی  شروع  زمان  تا  و  دارند  را  تیم 
یا  هستم  پست  این  در  من  که  گفت  توان  نمی  قطعی 
حال  گیرد.در  می  قرار  سمت  این  در  دیگری  بزیکن 
منتظر  و  کنم  می  تمرین  اسپکر  پست  در  فقط  حاضر 

مانم.  می  کاپیتانی  پست  برای  تیم  فنی  کادر  تصمیم 
تالش  و  رایزنی  فدراسیون  مسئوالن  افزود:  کردستانی 
اردوی  مردان  تیم  مانند  ملی  تیم  تا  کردند  بسیاری 
تدارکاتی برون مرزی داشته باشد و اکنون موفق شدند 
با صحبت با کشور روسیه یک اردوی مشترک برای تیم 
ملی والیبال نشسته آماده کنند و اواخر این ماه تیم ملی 

به روسیه اعزام می شود.

رکورد شکنی بانوان کرمانی
کردستانی در خصوص حضور بانوان در پارالمپیک ریو 
گفت: در این دوره 21 بانو ورزشکار حضور داشتند که 
نفر   ۸ که  است  داشته  افزایش  برابر  سه  لندن  به  نسبت 
از آنها از استان کرمان هستند که این نشان از رکورد 
شکنی بانوان کرمان در کاروان پارالمپیکی ریو دارد. 

وی در ادامه عنوان کرد: حضور زهرا نعمتی به عنوان 
المپیک  معلولیت در کاروان  بانوی دارای  و  پرچمدار 
توسط  تیروکمان  بانوان  کامپوند  سهمیه  کسب  نیز  و 
افتخار است و  باعث  برای استان کرمان  سمیه عباسپور 
با کسب  پارالمپیک  این رکورد شکنی ها در  امیدوارم 
مدال تکمیل شود. کردستانی عنوان کرد: ورزش قابل 
پیش بینی نیست اما این دوره از رقابت های پارالمپیک 
برای ایران می تواند بهتر از لندن باشد و فکر می کنم 
می  کردیم  پیدا  ارتقا  سهمیه  کسب  در  که  طور  همان 
توانیم با دریافت مدال های زیاد جایگاه بهتری نسبت 
در  پارالمپیک  کاروان  پرچمدار  باشیم.  داشته  لندن  به 
بانو در کاروان  پایان خاطر نشان کرد: پرچمداری دو 
ایران نشان می دهد که کشور ایران از بانوان ورزشکار 
خود حمایت الزم را می کند و در یک میدان بزرگ 
با  ایرانی  بانوی  یک  که  دهیم  نشان  میتوانیم  ورزشی 
را  خود  ملت  و  کشور  حمایت  اسالمی  کامل  حجاب 
بسیار موفق عمل  تواند در میادین ورزشی  دارد و می 

کند.
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اهدا اعضای بدن بازیکن مس

در  و  داد  تکان  را  کرمان  فوتبال  جامعه ی  تلخی  خبر 
شدید  و  وحشتناک  مصدومیت  آن  و  برد  فرو  شوک 
وحید باغگلی از فوتبالیست های جوان کرمان و بازیکن 

سابق باشگاه صنعت مس کرمان بود.
تیم های  در  سال ها  که  بود  فوتبالیستی  باغگلی  وحید 
پایه ی مس به بازی پرداخت و فصل قبل هم تیم مس 
همراهی  کشور  سه  دسته  لیگ  رقابت های  در  را  نوین 
می کرد. او در سال های قبل حتی در لیست بزرگساالن 
تیم مس کرمان برای بازی در لیگ برتر هم قرار گرفت 
وتنها با بدشانسی بود که کارت بازی او برای حضور در 

لیگ برتر صادر نشد. این فوتبالیست که متولد 136۸ بود 
تصمیم گرفت که از فوتبال به فوتسال تغییر رشته دهد 
و متاسفانه در جریان تمرینات تیم خود در سالن با مشکل 
بزرگی روبرو شد. باغگلی در یک صحنه که برای زدن 
دادن  دست  از  اثر  در  بود  شده  بلند  هوا  به  سر  ضربه 
کنترل خود با سر روی زمین آمد و از ناحیه گردن به 

شدت آسیب دید.
که  بود  حدی  به  بازیکن  این  دیدگی  آسیب  شدت 
او  به  کمک  برای  امدادی  نیروهای  و  رفت  هوش  از 
بیمارستان  به  او  انتقال  از  وپس  آمدند  بازی  سالن  به 
جوان  فوتبالیست  این  دیدگی  آسیب  که  شد  مشخص 
است. در  بوده  نخاع گردنی  ناحیه  از  و  زیاد  به شدت 
او چندان  اول سطح هوشیاری  روزهای  در  حالی که 
فوتبالست  این  برای  مرگ  خطر  احتمال  و  نبود  پائین 

پزشکان  اما  بود  نشده  مطرح 
در  که  بودند  کرده  اعالم 
این  ماندن،  زنده  صورت 
به  گردن  ناحیه ی  از  جوان 
پائین فلج خواهد شد. با این 
حال در روزهای آخر میزان 
باغگلی  مغزی  خونریزی 

شدیدتر شد به نحوی که سطح هوشیاری او را رفته رفته 
پائین آورد و در نهایت این جوان 2۸ ساله جان به جان 

آفرین تسلیم کرد.
با  و  خداپسندانه  اقدامی  در  که  است  ذکر  به  الزم 
کادر  تالش های  و  باغگلی  وحید  خانواده  موافقت 
نیازمند  بیماران  به  باغگلی  وحید  بدن  اعضای  پزشکی، 

اهدا شد.    روحش شاد

دعوت والیبالیست های معلول 
کرمانی به اردوی تیم ملی

چهار والیبالیست معلول کرمانی به اردوی تیم ملی والیبال 
ها:  خانم  از  عبارتند  شدگان  دعوت  شدند.  دعوت  نشسته 
رضوان  و  جعفریان  بتول  جهانی،  فاطمه  زاده،  خلیل  بتول 

میرزایی.

بازگشت تیم کوهنوردی افضلی پور
 از هیمالیا

که  کرمان  پزشکی  دانشگاه  پور  افضلی  کوهنوردی  تیم  اعضای 
ماه  فروردین  ام  سی  شامگاه  کردند،  صعود  هیمالیا  های  قله  به 
بازگشتند و در فرودگاه کرمان مورد استقبال قرار  به شهر خود 
گرفتند. دکتر سعید صحبتی و فیروز گیالنی، دو کارمند دانشگاه 
قله  و  اورست  بیس کمپ  به  باشند که  پزشکی کرمان می  علوم 
های کاالپاتار و آیلند پیک هیمالیا صعود کردند. گفتنی است در 
مراسم استقبال جمعی از مسئوالن و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان حضور داشتند .

61جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور



برگزاری جشنواره کشوری 
»زیبایی اسب؛ جام امانوس«

جشنواره کشوری زیبایی اسب با عنوان جام امانوس در باشگاه سوارکاری الماس 
کویر در کرمان برگزار شد. مسعود خلیلی رییس فدراسیون اسب سواری جمهوری 
اسالمی ایران پس حضور در این جشنواره گفت: استان کرمان در جایگاه خوبی از 

نظر تعداد ورزشکار و باشگاه سوارکاری برخوردار است.

 تکواندو کار کرمانی
در جایگاه  سوم جام باشگاه های آسیا

باشگاه های آسیا مقام  فردین طاهری تکواندو کار کرمانی در مسابقات جام 
سوم را کسب کرد. روز پایانی از هفتمین دوره مسابقات جام باشگاه های آسیا با 
حضور 4 تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی )شهرداری ورامین، باشگاه مقاومت، 
شهدای مدافع حرم ساری و عمان( در ۵ وزن ۵4-، 63-، 72-، ۸2- و ۸2+ 
سالن»سیدرسول  در  و  مازندران  استان  تکواندو  هیات  میزبانی  به  کیلوگرم 
دو  میان  نیمه نهایی  مرحله  رقابت  آخرین  و  برگزارشد  ساری  شهر  حسینی« 
تیم شهرداری ورامین و باشگاه مقاومت برگزار شد که در پایان این مبارزات 
جذاب و دیدنی شاگردان پیام خانلرخانی با نتیجه 4 بر یک به برتری دست 
تیم مقاومت صاحب عنوان سومی شد.  فینال شدند و  یافتند و راهی مرحله 

ترکیب تیم باشگاه مقاومت عبارتند از:
صادق خلیل زاده، حسین گیلک، مهدی غفاری، حسن بشیری و فردین طاهری

سرمربی تیم باشگاه مقاومت؛ علی اشرف قنبری بود.
شرکت  مقاوت  تیم  ترکیب  در  کرمان  از  طاهری  فردین  است  ذکر  به  الزم 

کرده بود و صاحب عنوان سوم تیمی در این رقابت ها شد.

تنیسور های معلول کرمانی 
بر سکوی نخست کشور

تیم تنیس روی میز نشسته بانوان جانباز و معلول کرمان در مسابقات لیگ برتر در 
جایگاه نخست کشور قرار گرفت. مرحله برگشت دوازدهمین دوره مسابقات تنیس 
روی میز بانوان جانباز و معلول باشگاه های کشور به میزبانی اداره کل بهزیستی 
مازندران در شهرستان بابلسر برگزار شد. در این مسابقات که جنبه انتخابی تیم ملی 
را داشت، تنیسورهای 9 استان در 4 بخش لیگ برتر و دسته یک ایستاده و لیگ 
برتر و دسته یک نشسته در سالن ورزشی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر باهم رقابت 
خراسان  هیأت  تهران،  شایان  آرمان  مرکز  کرمان،   11۵ شرکت  های  کردند.تیم 
رضوی و ملی حفاری ایران خوزستان در لیگ برتر بخش نشسته به دیدار هم رفتند 
که در پایان تیم تنیس روی میز نشسته بانوان جانباز و معلول شرکت 11۵ کرمان در 
جایگاه نخست کشور قرار گرفت. مرحله رفت این مسابقات مهر ماه سال گذشته به 
میزبانی هیأت جانبازان و معلوالن تبریز برگزار شد و پس از آن تیم های شرکت 

کننده بر اساس عملکردشان به دو دسته برتر و دسته یک تقسیم بندی شدند.
دعوت وزنه بردار کرمانی 

به اردوی تیم ملی جانبازان و معلوالن

در  برای حضور  آمادگی  منظور  به  کرمانی  بردار  وزنه  میرزایی،  پور  منصور 
بزرگسال  معلوالن  و  جانبازان  ملی  تیم  اردوی  به  مکزیک  جهانی  مسابقات 
شرکت  برای  معلوالن  و  جانبازان  ملی  تیم  برداران  وزنه  شد.  دعوت  کشور 
در اولین مرحله اردوهای آمادگی مسابقات جهانی مکزیک2017، فراخوانده 
شدند. ملی پوشان دعوت شده تمرینات خود را در محل کمپ تیم های ملی 
کرمانی  بردار  وزنه  میرزایی  پور  منصور  کنند.  می  آغاز  معلوالن  و  جانبازان 
نیز با نظر کادر فنی فدراسیون در این مرحله از اردو حضور دارد و زیر نظر 
مربیان تیم ملی به تمرینات آمادگی می پردازد. اردوی تیم ملی وزنه برداری 
جانبازان و معلوالن کشور در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون با حضور 

20 ملی پوش برگزار می شود.
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سه هندبالیست کرمانی 
در اردوی تیم ملی

افشین صادقی، عارف طائی و سالمان بربط به نخستین 
اردوی آماده  سازی تیم ملی هندبال در سال جاری، 
دعوت شدند. علیرضا حبیبی، مربی تیم ملی هندبال ۵1 

بازیکن را در دو گروه به اولین اردوی آماده سازی در 
مشکین شهر استان اردبیل دعوت کرد که در این بین 

نام این سه هندبالیست کرمانی نیز به چشم می خورد.
در  جاری  سال  در  هندبال  ملی  تیم  اردوی  نخستین 

مشکین شهر اردبیل آغاز شده است
قدرتمندانه در  برای حضور  را  و هندبالیست ها خود 
و  آسیا  بزرگساالن  قهرمانی  مسابقات  دوره  هجدهمین 
می  آماده  دانمارک   - آلمان   2019 جهانی  انتخابی 

کنند

برگزاری شورای عالی ورزش همگانی
 

اولین جلسه شورای عالی ورزش همگانی استان کرمان با حضور علیرضا رزم حسینی 
استاندار کرمان، دکتر علی مجدآرا رئیس فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری 
اسالمی ایران و دکتر محمدتقی امیری خراسانی مدیر کل ورزش و جوانان و جمعی 

از اعضاء در محل سالن پیامبر اعظم )ص ( استانداری کرمان برگزار شد.
در این جلسه رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور از تدوین سند تحول توسعه 
این ورزش درکشور خبر داد و گفت: شعار امسال این فدراسیون»مادران، عمود خیمه 

انقالب اسالمی درباره  تاکیدات رهبر معظم  ورزش همگانی« است. وی ادامه داد: 
ورزش و سالمت، روز به روز در حال افزایش است و مردم هر چه بیشتر به اهمیت 
سالمت و ورزش پی می برند. وی خاطرنشان کرد: در چشم انداز 1404 حضور ۵0 
درصد جمعیت کشور در برنامه های ورزشی پیش بینی شده است و در این زمینه باید 
با حرکت دسته جمعی، خاص و فرهنگ سازی در این حوزه اقدام کرد.دکتر مجدآرا 
عنوان کرد: دولت مکلف شده در برنامه ششم توسعه کشور، 27 صدم درصد از مالیات 
بر ارزش افزوده را برای ورزش همگانی و توسعه زیر ساخت های ورزشی اختصاص 
دهد. وی اظهار داشت: توجه به ورزش همگانی و توسعه آن بسیاری از آسیب های 

اجتماعی و هزینه های ناشی از آن را کاهش می دهد.

عضویت دکتر امیری خراسانی 
در شورای راهبردی 

فدراسیون ورزش همگانی 
مجدآرا،  علی  دکتر  با حکم  امیری خراسانی  کتر  د 
رئیس فدراسیون ورزش های همگانی، به عنوان عضو 
شورای راهبردی فدراسیون ورزش همگانی معرفی 

شد.در متن این حکم آمده است:

در راستای ارج نهادن و اجرای منویات مقام معظم 
رهبری، گام برداشتن در مسیر سالمتی، نشاط، پویایی 
و بالندگی جامعه و قبول مسئولیت مدیران ارجمند 
در  آنها  ارزشمند  تجارب  و  تعهد  سوابق،  حسن  که 
عرصه های گوناگون امکان تداوم خدمت رسانی به 
مردم در حوزه های مختلف به ویژه ورزش همگانی 
را میسر می سازد، قبول مسئولیت توسط جنابعالی به 
عنوان عضو شورای راهبردی فدراسیون ورزش های 
همگانی در آن استان مایه مباهات ورزش کشور است.
امید است با اتکاء به خداوند متعال و بهره گیری از 

ظرفیت های موجود در آن استان سهمی ارزنده در 
پیشبرد ورزش همگانی کشور ایفا نمایید. 

درگاه  از  امور  کلیه  در  را  افزونتان  روز  توفیق 
خداوند منان مسئلت می نمایم.



استاندار کرمان  
»سفیر ورزش همگانی« شد

با  کشور  همگانی  های  ورزش  فدراسیون  رئیس 
اهدای لوح تقدیر، استاندار کرمان را به عنوان سفیر 
ورزش همگانی در این استان معرفی کرد. در جلسه 
شورای عالی ورزش همگانی استان کرمان با حضور 
دکتر  کرمان،  استاندار  حسینی،  رزم  علیرضا  مهندس 
علی مجدآرا، رئیس فدراسیون ورزش های همگانی 
امیری  تقی  محمد  دکتر  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
خراسانی مدیر کل ورزش و جوانان و جمعی از اعضاء 
برگزار شد، مهندس علیرضا رزم حسینی، به آمادگی 
استانداری کرمان برای ایجاد جاده های سالمتی اشاره 
کرد و گفت: این مسیرها به گونه ای ایجاد می شود که 
مردم با آسایش و آرامش بیشتری بتوانند ورزش کنند. 

مهندس علیرضا رزم حسینی افزود: هر روستا و منطقه 
می تواند بر یک رشته ورزشی تخصصی تمرکز کند تا 
ضمن ارتقاء نشاط اجتماعی، شناسایی استعدادهای هر 
منطقه نیز به خوبی صورت گیرد. وی با بیان این که در 
استان باید جدولی از اماکن قابل استفاده برای ورزش 
تدوین شود، اظهار داشت: مکان های مستعد ورزشی 
پس از شناسایی به مردم معرفی می شوند تا همگان در 

استان به این مکان ها دسترسی داشته باشند.
رزم حسینی ادامه داد: بسیاری از هزینه هایی که از 
سوی باشگاه های ورزشی انجام می شود، می تواند 
در حوزه ورزش همگانی به کار گرفته شود و بی شک 
تاثیرات بسیار زیادی نیز به دنبال خواهد داشت. وی بر 
اختصاص مکانی ویژه برای ورزش معلوالن و جانبازان 
نیز تاکید کرد و گفت: این حوزه نیاز به پول چندانی 

ندارد و در این زمینه نیاز به تدبیر و برنامه ریزی است.
به عنوان  تفکیک ورزش همگانی  از  استاندار کرمان 
یکی از نشانه های اهمیت توجه به این ورزش یاد کرد 

و گفت: ورزش و سالمتی از شاخص های توسعه هر 
کشور به شمار می روند. وی با تاکید بر این مطلب که 
هر کشوری که سطح توسعه یافتگی باالیی دارد، حوزه 
سالمت مردم نیز در آن بهبود یافته است، افزود: امروز 
هزینه کردن در حوزه ورزش، نوعی سرمایه گذاری 
است زیرا از هزینه های گزاف در حوزه درمان، امراض 
روانی و آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند. وی 
با بیان این که به باور رساندن اهمیت ورزش در جامعه 
زمان بر است، گفت: این امر باید از سوی رسانه ها و 
سایر دست اندرکاران فرهنگسازی شود. وی از ورزش 
همگانی به عنوان ورزشی با کمترین هزینه یاد کرد و 
گفت: باور همه مسئوالن استان کرمان بر این است که 
باید در حوزه گسترده ورزش، کارهای نوگرایانه را 
اجرایی کنیم. استاندار کرمان ادامه داد: اگر همه ما 
همت کنیم، می توانیم بسیاری از آسیب های اجتماعی 
را که دغدغه رهبر معظم انقالب اسالمی است را نیز 

برطرف کنیم.

پیام تبریک دکتر امیری 
به زهرا نعمتی

در پی کسب مدال طالی زهرا نعمتی بانوی کماندار پرافتخار تیم ملی در ریکرو 
این  پیامی،  صدور  با  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   ، بانوان  انفرادی 

موفقیت را به جامعه ورزش و جوانان تبریک گفت. 
دکتر امیری خراسانی با تبریک موفقیت زهرا نعمتی کماندار معلول ایران گفت: 
برای ورزش ما مهم و کار ارزشمند و  بانوی قهرمان  این  کسب مدال طال توسط 

مسابقات  در  بانو  این  و درخشش  است  بزرگی 
معلولین  تیروکمان  المللی  بین  تورنمنت 
افتخارات  بر  زرینی  برگ  چک،  جمهوری 
ورزش کشور و استان کرمان افزود، که باعث 
اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران 
گردید. اینجانب از بانو زهرا نعمتی قدردانی 
نموده، سالمتی، سربلندی و موفقیت بیش از 

پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم.

دکتر محمدتقی امیری خراسانی
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان



رونمایی از سامانه اماکن ورزشی
 و طرح تکمیلی توسعه ورزش قهرمانی کرمان

با حضور دکتر امیری خراسانی از سامانه اماکن ورزشی و طرح تکمیلی توسعه 
ورزش قهرمانی استان رونمایی شد. در سال 93 طرح توسعه ورزش استان افتتاح 
شد که این طرح یکسری مشکالت را به همراه داشت و سعی کردیم بعد از برطرف 
کردن این مشکالت طرح تکمیلی را براساس شرایط روز طراحی کنیم. وی ادامه 
داد در طرح توسعه تمامی رشته های آسیایی، المپیکی و به خصوص رشته های 
پارالمپیکی و پاراآسیایی را دیده ایم و براساس ۸ منطقه اقتصاد مقاومتی تقسیم 
بندی منطقه ای انجام شده است و امیدورایم بتوانیم روند بهتری را برای این 
طرح مشاهده کنیم. وی با اشاره به برنامه چشم انداز های این طرح گفت: در 
برنامه های کوتاه مدت هدف بازی های آسیایی و پاراآسیایی 201۸ جاکاراتا 
اندونزی و بازی های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو ژاپن و در برنامه های 
میان مدت استعداد پروری بازی های آسیایی و پارا آسیایی 2022 و المپیک و 
پارا المپیک 2024 و در بخش استعداد یابی هم برنامه های بلند مدت بازی های 
آسیایی و پارا آسیایی 2026 و 202۸ المپیک و پارا المپیک خواهد بود. مدیر کل 
ورزش و جوانان استان کرمان از حضور حداقل 3 نماینده کرمانی در بازی های 
آسیایی خبر داد و گفت: اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و ورزشکاران دچار آسیب 
دیدگی و مسائل دیگر نشوند و با توجه به پتانسیل باالیی که ورزشکاران کرمانی 
در رشته هایی مانند کاراته دارند امیدواریم بتوانیم در بازی های المپیک 2020 

اولین مدال طالی المپیک رابگیریم.

دکتر امیری خراسانی ادامه داد خیالمون از بازی های پارا آسیایی و پارا المپیک 
همیشه راحت هست چون پرچم کرمانی ها در این مسابقات همیشه باالهست. 

مدیر کل ورزش و جوانان با اشاره به رونمایی از سامانه اماکن ورزشی گفت: 
هدف از طراحی این سامانه کمک به گسترش ورزش همگانی است و در این 
سامانه اماکن ورزشی حوزه اداره کل ورزش و جوانان ، وزارت ورزش و جوانان 
و اماکنی که دارای مجوز هستند معرفی خواهند شد تا مردم اطالعات الزم و 
بتوانند  سادگی  به  و  باشند  داشته  ورزشی  اماکن  و  ورزشی  فضاهای  از  کاملی 
نزدیک ترین مکان ورزشی محل زندگی خود را شناسایی و انتخاب نمایند. وی 
با استفاده  همچنین ضمن اشاره به تشویق مردم به سوی اماکن ورزشی گفت: 
مکان های  از  اطالعات  باکسب  توانند  می  والدین  و  ورزشکاران  سامانه  این  از 
ورزشی، در فضا های امن ورزشی شرکت کنند. مدیر کل ورزش و جوانان بیان 
کرد: با استفاده از سامانه اماکن ورزشی در صدد کمک به تبلیغ برای باشگاه های 
فعال هستیم و به دنبال رتبه بندی و درجه بندی باشگاه ها برای باال بردن کیفیت 

باشگاه های ورزشی هستیم.

نشست شورای اداری کرمان
 با حضور وزیر ورزش و جوانان

نشست شورای اداری استان کرمان با حضور دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 
مسعود  دکتر  شد.  برگزار  استانداری  مرتضوی  شهید  سالن  محل  در  جوانان  و 
سلطانی فر در جلسه شورای اداری استان کرمان گفت: یکی از رمزهای موفقیت 
استان کرمان هماهنگی بین مسئولین این  استان است و حرکت توسعه استان در 
بخش های مختلف سرعت بسیار خوبی داشته است .  وی ادامه داد: با عزم و اراده 
را  خوبی  دستاوردهای  مقاومتی،  اقتصاد  ستاد  تشکیل  در  یازدهم  دولت  خوب 
شاهد بودیم و باور ما بر  این است با همدلی و هماهنگی میان همه مسئولین نظام 

این امکان وجود دارد که مشکالت کشور را حل کنیم. 
وزیر ورزش و جوانان با بیان این مطلب که منابع موجود کشور در چهار سال 
گذشته با محدودیت هایی مواجه بوده  است، اظهار داشت: ورزش در بسیاری 
از جوامع ابزاری برای سالم سازی جامعه، جسم و روح انسان ها بوده است و    
 سرمایه گذاری  هایی که دولت ها برای میزبانی رویدادهای بین المللی انجام 
می دهند به این دلیل است که بتوانند توانمندی های خود را در زمینه های 
 مختلف به رخ دیگران بکشند. وی ادامه داد: ایران دستاوردهای نسبتا قابل توجه 
ای در رشته های مختلف ورزشی در بازی های المپیک و جهانی داشته است و  با 
وجود همه محدودیت ها مانند جنگ و تحریم های ناعادالنه، بیشتر دستاوردهای 

ورزشی ایران، پس از انقالب اسالمی بوده  است. 
بیان این که کارنامه جمهوری اسالمی در موضوع احداث  با  فر  دکتر سلطانی 
شهرها  اکثر  در  انقالب  قبل  از  افزود:  است  آفرین  افتخار  بسیار  ورزشی  اماکن 
مسائل  تمام  با  امروز  اما  بودیم  مناسب  ورزشی  های  مجموعه  و  استادیوم  فاقد 
و محدودیت هایی که وجود  دارد، در اکثر شهرها ورزشگاه مناسب داریم وی 
همچنین افزود امروز ما نزدیک به 4 هزار پروژه نیمه تمام در سراسر کشور داریم 
که نیازمند 10  هزار میلیارد اعتبار جهت تکمیل آن ها هستیم.  وی در ادامه گفت: 
در بخش ورزش همگانی نیز نیازمند سرمایه گذاری ویژه هستیم و باید در این 

بخش از ظرفیت همه مدیران  کشوری استفاده کنیم. 
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ورزش، 
گفت: یکی از مشکالت ما حضور و مشارکت  کم رنگ بخش خصوصی و بخش 
های نیمه دولتی در ورزش نسبت به سایر کشورهای دنیا است . امیدوارم با احکام 
این موضوع  بتوانیم در  به کمک  نمایندگان مجلس مصوب شده،  جدیدی که 

بسیار بهتر عمل کنیم.
ورزش  بانوان،  ورزش  به  ویژه  توجه  بر  تاکید  با  همچنین  فر  سلطانی  دکتر 
جانبازان و معلولین و ورزش روستایی و عشایری ادامه  داد: در توسعه ورزش باید 
در این چند بخش تمرکز بیشتری داشته باشیم، این حق بانوان کشورمان است 

که از امکانات ورزش  همگانی و قهرمانی بهره مند شوند. 
در بخش ورزش جانبازان و معلوالن نیز باید امکانات خوبی جهت توسعه ورزش 
در میان این  عزیزان فراهم شود و همچنین بخش دیگر ورزش روستایی عشایری 
است که با تدوین برنامه هایی که اخیرا انجام شده، باید از  استعدادهای مناطق 
روستایی، عشایری و مناطق محروم و مرزی در جهت توسعه فعالیت های ورزشی 
اندازی  استفاده کنیم. ما سال گذشته   1۵0 خانه ورزش روستایی در کشور راه 

کردیم و امسال به هزار خانه ورزش روستایی خواهیم رسید. 
وزیر ورزش و جوانان با بیان این که برجام در عرصه ورزش دستاوردهای بسیار 
خوبی برای کشور داشته است، گفت: توانستیم  پس از برجام حدود 70 میزبانی 
بین المللی در رشته های مختلف ورزشی را داشته باشیم. ما امروز شاهد  رویکرد 
مثبت  فدراسیون های جهانی و محافل بین المللی ورزشی برای گسترش تعامل با 
ایران هستیم. برجام به ما کمک می کند که در آینده  بتوانیم کرسی های بیشتری 

را در  کنفدراسیون های آسیایی و فدراسیون های بین المللی کسب کنیم . 
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استقبال از قهرمانان تیراندازی با کمان کرمان
مراسم استقبال از قهرمانان کرمانی 
تیراندازی با کمان در رقابت های 
معلولین  کمان  و  تیر  المللی  بین 
از  استقبال  مراسم  شد.  برگزار 
با  تیراندازی  کرمانی  قهرمانان 
کمان  در رقابت های بین المللی 
تیر و کمان معلولین جمهوری چک با حضور دکتر امیری خراسانی، جمعی از مسئولین 

و ورزشکاران صبح امروز در فرودگاه کرمان برگزار شد.
زهرا نعمتی، سمیه عباسپور و سینا منشازاده کمانداران معلول کرمانی در قالب کاروان 
اعزامی کشور در تورنمنت رنکینگ جهانی تیر و کمان 2017 حضور یافتند. در رقابت 
های بین المللی تیر و کمان معلولین، نمایندگان ایران در بخش تیمی ریکرو زنان و 

میکس تیم ریکرو به نشان طال و نقره دست یافتند.
تیم ریکرو زنان ایران متشکل از زهرا نعمتی، زهرا دلخوش و سمیه رحیمی در مصاف با 
تیم اوکراین موفق شدند به نشان طال دست یابند و تیم روسیه نیز به عنوان سوم رسید.
تیم میکس ریکرو کشورمان متشکل از زهرا نعمتی و پوریا جاللی پور نیز برای کسب 

نشان طال به مصاف تیم روسیه رفت که در پایان تیم روسیه توانست به عنوان قهرمانی 
دست یابد و نشان نقره این مسابقات به نام نمایندگان کشورمان ثبت شد.زهرا نعمتی 

و کسب افتخاری دیگر
زهرا نعمتی، کماندار کرمانی در ریکرو انفرادی بانوان هم طالیی شد. این بانوی 
ورزشکار در مسابقات انفرادی برای تصاحب نشان طال به مصاف نماینده روسیه رفت 
که با نتیجه 6 بر 4 حریف روسی را مغلوب کرده و به عنوان قهرمانی دست یافت.
تیم کامپوند مردان ایران نیز در بخش تیمی با اقتدار به عنوان قهرمانی دست یافت. 
تیم ایران متشکل از هادی نوری، رمضان بیابانی و سینا منشازاده با امتیاز 227 به نشان 
طال دست یافت، تیم انگلستان با امتیاز 222 نایب قهرمان شد و عنوان سوم نیز به تیم 
اوکراین رسید. تیم میکس کامپوند ایران هم به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

نمایندگان کشورمان در تیم میکس کامپوند، متشکل از سمیه عباسپور و سینا منشا زاده 
نمایش گذاشتن عملکردی  به  با  و  رفتند  تیم روسیه  به مصاف  دو کماندار کرمانی 

دیدنی، با امتیاز 1۵0 به نشان نقره دست یافتند.
از 14 کماندار اعزامی به تورنمنت رنکینگ جهانی تیر و کمان 2017، 7 نفر در بخش 
کامپوند و 7 نفر در بخش ریکرو بودند که از استان کرمان سینا منشازاده و سمیه عباسپور 

در بخش کامپوند و زهرا نعمتی در بخش ریکرو در این رقابت ها حضور داشتند.

مازیار ناظمی 
و تجلیل از خبرنگارن

کرمان  در  رشید  محمد  مجید  شادروان  خانواده  و  خبرنگاران  از  تجلیل  مراسم 
اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رئیس  ناظمی  مازیار  مراسم  این  در  شد.  برگزار 
به  ۸ سالگی  از  و  تهران هستم  متولد  رسانی وزارت ورزش و جوانان گفت: من 
افزود:  از کرمان شروع کردم. وی  افتخار می کنم که کارم را  کرمان آمدم و 
تمام  داشتم که  را  این  افتخار  و  مرکز کرمان شدم  وارد صدا وسیمای   66 سال 

این شهر، وجب به وجبش را به عنوان گزارشگر و خبرنگار کار کردم.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان، اولین برنامه 

نشاط  و  نیرو  عنوان  با  رادیویی  ی  برنامه  یک  را،  کرمان  در  خود  ورزشی  ی 
دانست و گفت: شاگردی کردن در حضور محسن رشیدی نژاد را از افتخارات 
زندگی خود می دانم و خیلی خوشحال شدم که سرانجام این مربی بزرگ به 

حقش رسید و سرمربی تیم ملی کاتای کشور شد. 
ناظمی تصریح کرد: یکی از خاطره های غمگین عمرم به عنوان کسی که هوادار 
ی  کمیته  تشکیل  وی  بود.  تر  پایین  لیگ  به  کرمان  مس  سقوط  کرمانم،  ورزش 
اقدمات  ی  جمله  از  را  تهران  مقیم  پیشکسوتان  از  متشکل  ها  کرمانی  ورزشی 
دلسوزان ورزش در تهران عنوان کرد و یادآور شد: ما در قالب این کمیته طی 
با حضور مدیران کل ورزش و جوانان استان برای  سال های اخیر، جلساتی را 
توسط  جلسات  آن  مصوبات  متأسفانه  که  کردیم  برگزار  کرمان  ورزش  به  کمک 
مدیران کل پیشین اجرایی نشد. ناظمی ابراز امیدواری کرد: با حضور مدیریت 
و  جلسات  این  مجدد  برگزاری  شاهد  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  جدید 

اجرایی شدن مصوبات آن باشیم.

های  رقابت  در  کاراته  ملی  تیم  مربیان  و  آواران  مدال  از  استقبال  مراسم 
قهرمانی آسیا یی قزاقستان با حضور دکتر امیری خراسانی، جمعی از مسئولین 
و ورزشکاران امشب در فرودگاه کرمان برگزار شد. گفتنی است شانزدهمین 
دوره رقابت های کاراته قهرمانی آسیا در رده های سنی نوجوانان، جوانان، 
امید و بزرگساالن به مدت سه روز در دو بخش آقایان و بانوان در شهر آستانه 

قزاقستان برگزار شد. 
در پایان بخش نوجوانان و جوانان، تیم های کاراته نوجوانان و جوانان ایران 
با 10 مدال طال، 4 نقره و 6 برنز بر سکوی اول قاره آسیا ایستادند. و تیم کاتای 
پویا   ، تیمی(  کاتای  )طالی  شجاعی  مهدی  ترکیب  با  کرمان  استان  جوانان 
مهدی  و  تیمی(  کاتای  )طالی  رضایی  مهدی  و  تیمی(  کاتای  حبیبی)طالی 

قراری زاده )نقره کمیته انفرادی ( با اقتدار بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاند

قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه های 
سراسر کشور

اداره کل ورزش و جوانان در نظر دارد طرح های 
و  »ورزش«  های  حوزه  در  را   1396 سال  پژوهشی 

پژوهش  و  تحقیق  مندان  عالقه  مدنظر  را  »جوانان« 
تمایل  صورت  در  است  خواهشمند  لذا  دهد.  قرار 
نشانی  به  را  مربوطه  پروپوزال  و  نیاز  مورد  مدارک 

فرمایید: ارسال  زیر  الکترونیکی 
 pazhoohesh.kermanvarzesh@gmail.com 

فراخوان طرح های پژوهشی اداره کل ورزش و جوانان
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تقدیر رییس کمیته ملی المپیک افغانستان
 از حجت رشید زاده

با حضور  افغانستان  مراسم تقدیر از حجت رشید زاده مربی کرمانی تیم ملی 
با حضور  که  مراسم  این  در  شد.  برگزار  افغانستان  المپیک  ملی  کمیته  رییس 
قهرمانان و اصحاب رسانه برگزار شد محمود حنیف رییس کمیته ملی المپیک 
از حجت رشید زاده مربی کرمانی تیم ملی زورخانه ای این کشور تقدیر و 

تشکر کرد.
محمود حنیف در مصاحبه تلویزیونی خود اعالم کرد از مربی و ورزشکاران تیم 
ملی زورخانه ای جهت مسابقات همبستگی کشورهای اسالمی در آذربایجان 

حمایت میکنیم و منتظر به دست آمدن سکوهای قهرمانی هستیم.
حجت رشیدزاده نیز ضمن تشکر از مردم کشور افغانستان گفت : مطمئن هستم 
افغانستان به زودی به بهترین تیم جهان در این رشته تبدیل خواهد شد و در 
از زحمات  پایان  قرار خواهد گرفت حجت رشیدزاده در  ایران  کنار کشور 
این  ترویج  جهت  بین المللی  فدراسیون  رئیس  مهرعلیزاده  محسن  مهندس 

ورزش در جهان تقدیر و تشکر کرد.

تیم مس
 نماینده ایران در المپیک کارگری جهان

کارگری  المپیک  مسابقات  در  که  کرمان  باهنر  مس  کارگری  فوتسال  تیم 
به علت  بلژیک  مقتدرانه 9ـ1مقابل  برد  از یک  بعد  بود  جهانی شرکت کرده 
انصراف  مسابقات  ادامه  از  اسراییل  اشغالگر  رژیم  نماینده  با  شدن  گروه  هم 
به  بلژیک  مقابل  بر یک   9 پیروزی  با وجود  ایران  نفره  پنج  فوتبال  تیم  داد. 
دلیل هم گروهی با دو تیم از رژیم صهیونیستی از ادامه پنجمین دوره رقابت 
های کارگران جهان انصراف داد. تیم مینی فوتبال ایران که یکی از شانس 
های مدال کاروان کار و تالش در رقابت های جهانی ورزش کارگری بود، 
در نخستین دیدار خود مقتدرانه به پیروزی رسید. اما به دلیل هم گروهی با 
دو تیم از رژیم صهیونیستی و برای دفاع از مردم فلسطین از ادامه رقابت ها 

انصراف داد.
مسعود  اسدی،  حمید  محسنی،  احسان  عبدالهی،  هادی  ناظمی،  علیرضا 
و  بهارستانی، علی دهقان  اکبر  ایرانفر، علی  توکلی، مجتبی  فرزاد  خباززاده، 
حسن رام بازیکنان تیم مینی فوتبال ایران بودند که با مربی گری امیر هادی 
زاده و سرپرستی مسعود نخعی به میدان رفتند. کاروان ورزشی ایران با حضور 
19 تیم در قالب 11 رشته ورزشی به همراه 19۵ مربی، سرپرست و ورزشکار در 
این رقابت ها حضور یافته است. دو و میدانی مردان و زنان، فوتبال مردان در 
قالب دو تیم، مینی فوتبال مردان، شطرنج مردان، دو تیم پینگ پنگ مردان 
کشتی  زنان،  سالنی  والیبال  مردان،  ساحلی  والیبال  تیم  دو  زنان،  تیم  یک  و 
فرنگی و ساحلی مردان، جودو مردان، پتانگ مردان و زنان و او اسپرت مردان 

و زنان)غیر رسمی( تیم های اعزامی ایران به این دوره از رقاب ها هستند.

ای  زورخانه  و  پهلوانی  مسابقات  مدال  خراسانی  امیری  دکتر 
مراسم  کرد.  اهداء  نعمتی  زهرا  بانو  به  را  موال  شهید  یادواره 
هنرهای  و  ای  زورخانه  تیمی  مسابقات  دوره  سومین  اختتامیه 
فردی، جام تکریم رمضان با ورزش، یادواره پهلوان شهید علی 
اصغر موال در زورخانه زارع زاده برگزار شد. در مراسم اختتامیه 
پارا  و  جهان  قهرمان  نعمتی  زهرا  حضور  با  که  مسابقات  این 
المپیک و سفیر صلح سازمان ملل، مدیر کل ورزش و جوانان 
استان کرمان ، مسئوالن و پیشکسوتان ورزش زورخانه ای برگزار 
شد دکتر امیری خراسانی مدالی که به عکس شهید پهلوان علی 

اصغر موال مزین شده بود را به بانو زهرا نعمتی اهداء کرد
مدیر کل ورزش و جوانان در این مراسم بیان کرد: مدالی که 
داد  ادامه  وی  است  ارزشمند  بسیار  شده  تقدیم  نعمتی  بانو  به 
به  موال  اصغر  علی  پهلوان  شهید  عکس  به  مزین  مدال  اعطای 
امیری  ادامه دکتر  در  بود.  به جا  و  به حق  قهرمان  بانوی  این 
خراسانی به روحیه خاص ایثار و فداکاری در بانو نعمتی اشاره 
کرد و گفت: این بانو یکی از کسانی است که با انجام کارهای 
باعث  نیازمندان  از  دستگیری  و  دوستانه  انسان  و  خیرخواهانه 

اشاعه فرهنگ پهلوانی و جوانمردی در جامعه شده است.

اهداء مدال مسابقات پهلوانی 
و زورخانه ای به بانو زهرا نعمتی
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پرسه درحوزه میراث تاریخی کرمان 



راه اندازی سامانه جامع 
گردشگری کشور

در راستاي توسعه خدمات گردشگري، همراه اول و 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
سامانه و اپلیکیشن »ایران پلنر« راه اندازی کردند. 
باند  همراه اول که در حوزه های خدمات دیتای 
اپلیکیشن  پهن و وای فای، خدمات ارزش افزوده، 
اینترنت  خدمات  گردشگری،  حوزه  متنوع  های 
صنعت  خدمت  در  گردشگر  کارت  سیم  و  اشیا 
خدمات  این  توسعه  راستاي  در  است،  گردشگری 
مورد  که  ایران  گردشگری  جامع  اپلیکیشن  تنها  از 

حمایت سازمان گردشگری است، رونمایی کرد.

 از امکانات این اپلیکشین می توان به نصب، دانلود 
ریزی  برنامه  خدمات،  تمامی  از  رایگان  استفاده  و 
رویدادی  سفرهای  استانگردی،  ایرانگردی،  متنوع 
بهترین  انتخاب  ایران،  گردشگری  های  جاذبه  و 
سفر  هوشمند  جستجوی  و  زمان  بهترین  در  مکان 
برای  برنامه ریزی  این سرویس قدرت  اشاره کرد. 
سفر و تجربه سفر در کنار حرفه ای ها را به مخاطب 
کاربردی  برنامه  این  مقدماتی  فاز  دهد.  می  ارائه 
نهایی  فاز  تلکام« و  نمایشگاه »ایران  مهر ماه 9۵ در 
آن بهمن ماه 9۵ در نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و  اپلیکیشن  جاری  سال  ماه  خرداد  و  رونمایی 
www.iranplanner.:نشانی به  پلنر  ایران  سایت 
اندازی شد.این سایت  راه  به صورت رسمی   com
پهنه  در  سفر  توزیع  امکان  دلیل  به  اپلیکیشن  و 
جغرافیایی ایران، ایجاد دسترسی اینترنتی به مقاصد 

ارائه  کشور،  های  جاذبه  و 
سوغات  و  غذا  سفر،  برنامه 
مسیر  و  مقصد  هر  محلی 
سفر مورد حمایت مشترک 
»سازمان  و  اول«  »همراه 

قرار  وگردشگری«  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
به توافق  بنا  گرفته است.گفتنی است، سال گذشته 
میراث  سازمان  و  اول  اپراتور  بین  که  راهبردی 
شد،  انجام  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
برای  گردشگر«  »سیمکارت  عنوان  با  سیمکارتی 
رفاه حال گردشگران و پاسخگویی به نیازهای آنان 
جهانی  روز  گرامیداشت  مراسم  در  و  شد  طراحی 
گردشگری که جمعی از مدیران صنعت گردشگری 
آن  از  داشتند،  حضور  آن  در  دولتی  مسووالن  و 

رونمایی شد.

فرهنگی،  میراث  مدیرکل   
گردشگری  و  صنایع دستی 
بنای  دو  گفت:  کرمان  استان 
و  امینیان  خانه ی  تاریخی 
قرارداد  به صورت  کرمان  وکیل  کاروان سرای 
حق  و  نگه داری  احیا،  مرمت،  برای  سرمایه گذاری 
واگذار شد.محمود  بخش خصوصی  به  بهره برداری 
وفایی افزود: مزایده ی دو بنای تاریخی شهر کرمان 

در  امینیان  خانه ی  و  وکیل  کاروان سرای  شامل 
ادامه ی روند واگذاری های صندوق احیای بناهای 
شد.  برگزار  کشور  فرهنگی  میراث  سازمان  تاریخی 
بازگشایی  با  جاری،  خردادماه  اوایل  گفت:  وی 
وکیل، شرکت  کاروان سرای  به  مربوط  پاکت »ج« 

از  مرحله  این  در  را  امتیاز  بیش ترین  توانست  سمگا 
خصوص  در  این که  بابیان  وی  کند.  کسب  مزایده 
صاحب  سلطانی نژاد  سعید  کرمان،  امینیان  خانه ی 
شد  بازرگانی  و  فنی  کمیته ی  از  امتیاز ها  بیش ترین 
و  اقامتی  کاربری  با  وکیل  کاروان سرای  گفت: 
با کاربری اقامتی پس از  پذیرایی و خانه ی امینیان 
خواهند  به  بهره برداری  احیا  و  مرمت  عملیات  طی 

رسید.

 سیدمحمدعلی گالب زاده گفت: 1۵ هزار برگ از اسناد تاریخی دولت انگلیس 
اختیار  انتشار در  و  برای ترجمه  انگلیس در کرمان  فعالیت کنسولگری  به  مربوط 
تاریخی  اسناد  از  برگ  هزار   1۵ تهیه  برای  و  گرفته  قرار  شناسی  کرمان  مرکز 
کرمان در انگلیس از نهاد خیریه مولی الموحدین مبلغ 7۵0 میلیون ریال کمک 
گرفته شده است. وی تصریح کرد: این اسناد در اختیار وزارت خارجه و نهادهای 
فرهنگی انگلستان و چند مرکز نگهداری اسناد تاریخی در بریتانیا به صورت پراکنده 

نگهداری می شود. وی گفت: چهار هزار 
اختیار  در  ترجمه  برای  اسناد  از  برگ 
دانشگاه شهید باهنر کرمان قرار گرفته است 
که پس از ترجمه کار پردازش، تصحیح و 
آغاز  شناسی  کرمان  مرکز  در  را  نگارش 

از  اسناد حاوی گزارش ها  این  بیان کرد:  ایم. مدیر مرکز کرمان شناسی  کرده 
قسمت هایی از تاریخ ناشناخته و مهم و اساسی کرمان همچون وضعیت نان، راه و 
مالیات بوده است. وی با اشاره به فراوانی و گستردگی اسناد افزود: اولین مجموعه 
از اسناد کرمان در انگلیس تا پایان سال آماده می شود اما کار بر روی تمامی این 
اسناد حدود 10 سال طول می کشد و امیدواریم در بخش هایی از افرادی که به 
تاریخ کرمان آشنا باشند، استفاده کنیم. وی تصریح کرد: براساس این اسناد نفوذ 
از جمله عدلیه و دادگستری مشاهده  بریتانیا در همه قسمت های کرمان  دولت 
می شود و کنسول انگلیس به صورت هفتگی با شخصیت های تاثیرگذار کرمانی 

است. داشته  مالقات 
گالب زاده با بیان اینکه 
هیچ تغییر و دخالتی در 
انجام  اسناد  این  متن 
اسناد  گفت:  شود  نمی 
برای  ارزشمندی  منبع 

پژوهش و تحقیق اساتید، دانشجویان و محققین است.
گفت:  نیز  کرمان  شناسی  کرمان  مرکز  کارشناس 
کنسولگری کرمان به دلیل این که دروازه ورود به هند 
محسوب می شد برای دولت بریتانیا بسیار اهمیت بود. 
مجید نیک پور افزود: فعالیت کنسولگری انگلیس در کرمان بیشتر در زمینه های 
نظامی، فرهنگی، سیاسی و تجاری بود و تمام کارمندان کنسولگری از افراد نظامی 
و اداره سیاسی ارتش انگلستان بودند. وی بیان کرد: فعالیت کنسولگری انگلیس 
در قالب های مختلف علمی و آموزشی نیز در کرمان پیگیری می شد.کنسولگری 
ابوالحسن خان  انگلیس مهر 1273 در محله زریسف شهر کرمان در عمارت سید 
بیگلری)حاکم کرمان در دوران زندیه( تاسیس شد. بنای کنسولگری قدیم انگلیس 
پس از به پایان رسیدن پروژه مرمتی به موزه شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی تبدیل خواهد شد.

حضور 7 برابری گردشگران خارجی
استاندار کرمان گفت: میزان حضور گردشگران خارجی در استان کرمان هفت برابر 
شده است. مهندس علیرضا رزم حسینی در مراسم افتتاحیه دفتر صدور روادید در 
فرودگاه بین المللی کرمان اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی استان کرمان موجب 
شده که 7۵ درصد کاالهایی که در سراسر کشور توزیع می شود  از خاک کرمان 
بزرگ،  مکران  و  جاسک  توسعه  از  پس  داشت:  ابراز  کرمان  استاندار  کند.  عبور 

استان کرمان به سمت توسعه بیشتر می رود، 32 میلیون 
تولید خودرو  و 10 درصد  معدنی  مواد  تن صادرات 
کشور در استان کرمان صورت می گیرد. رزم حسینی 
افزود: استان کرمان می تواند حداکثر ظرفیت را برای 
سرمایه گذران ایجاد کند و وجود پنج اثر ثبت جهانی، 

ظرفیت باالیی برای استان است. 
استان  خارجی  گردشگران  شدن  برابر  هفت  از  وی 
سفرهای گردشگران  میزان  و گفت:  یاد کرد  کرمان 

خارجی به استان کرمان در حال افزایش است.

150 هزار سند تاریخی
از فعالیت کنسولگری انگلیس در کرمان

واگذاری کاروان سرای وکیل 
و خانه  امینیان به بخش خصوصی
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عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
سردرب  مرمت  از  کرمان  استان 

خبر  کرمان  مرکزی)ملی(  کتابخانه 
بنای تاریخی گفت:  با اشاره به قدمت این  داد.  محمدجواد حسین زاده 
با عنایت به فرسایش بخش هایی از کاشی های کتیبه و ترک خوردگی بنا 
در اثر زلزله، سردرب کتابخانه نیازمند مرمت و بازسازی بود که این امر با 
نظارت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اجرا 
شد.  وی افزود: بنای کنونی کتابخانه مرکزی کرمان در سال 1312 هجری 
در  او گفت:  بنا شد.  ریسندگی خورشید  کارخانه ی  برای ساخت  شمسی 
عنوان  به  کتاب  مخازن  اضافه شدن  با  ساختمان  این   ،1371 سال  مهرماه 
کتابخانه ی مرکزی کرمان به بهره برداری رسید و در سال 137۸ به عنوان 

یکی از آثار ملی ایران ثبت شد. 
با دارا بودن بخش های مختلف از  وی اظهارداشت: این کتابخانه اکنون 

 موزه  پته با حضور استاندار و جمعی از مسئوالن 
استانی در در خیابان بهمنیار، افتتاح شد.

مدیر موزه  پته در حاشیه ی این افتتاح گفت: در 
گذشته پته های قدیمی را خریداری می کردم اما 
با توجه به عالقه  خود به فعالیت های هنری، بعد 

از سه تا چهار سال، دوخت پته را آغاز کردم. 
نوآوری در رنگ  این که  بیان  با  معین زاده  میترا 
پته را آغاز کردم، بیان کرد: در موزه  پته عالوه 
بر نمایش پته ها، فروش پته را هم خواهیم داشت.  
وی هدف از راه اندازی موزه  پته را، خدمت به 

صنایع دستی این دیار ذکر کرد.

رییس سازمان میراث فرهنگی
در میراث تاریخی کرمان

فرهنگی،  میراث  رییس سازمان  و  رییس جمهور  معاون  فر  مسعود سلطانی  دکتر 
صنایع دستی و گردشگری کشور به مناسبت هفته دولت به کرمان سفر کرد که 
به همراه استاندار و جمعی از مسئولین استان از پروژه های عمران شهری کرمان 
اتابک، پروژه  بازسازی مقبره خواجه  از جمله عملیات استحکام بخشی باغ اهلل، 
میدان مشتاق، روند بازسازی قالع اردشیر و دختر با 3 هزار سال قدمت بازدید 

کردند.

مرمت سردرب کتابخانه مرکزی 

کتاب،  تازه های  کتاب،  جستجوی  پذیرش،  اداری،  فنی،  خدمات  جمله: 
نمازخانـه،  اینترنت،  مرجع،  امانت،  نشریات،  سالن  مطالعه،  سالن های 
اززیباترین  یکی  عنوان  به  مقدس  دفاع  تخصصی  بخش  و  نابینایان  بخش 
و  وکتاب  ادب  و  علم  عالقمندان  به  کشور  جنوب شرق  کتابخانه های 
کتابخانه ی  که  است  ذکر  به  الزم  می کند.  ارائـه  خدمات  کتاب خوانی 
نفر  هزار   10 از  بیش  و  کتاب  جلد  هزار  یک صد  از  بیش  کرمان  مرکزی 

عضو فعال دارد.

افتتاح موزه  پته در کرمان
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پیگیری خواهرخواندگی 
کرمان

اتاق کرمان  رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات   
برخی  با  کرمان  شهر  پیمان خواهرخواندگی  گفت: 
شهرهای دنیا با هدف تاثیرگذاری و رونق بیش تر در 

گردش گری استان پیگیری می شود.
با  گردشگری  کمیسیون  نشست  در  سیاوشی  مهدی 
حضور رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان 
کرمان، افزود: از نمایندگی وزارت امور خارجه در 
پیمان  زمینه ی  در  که  داریم  درخواست  نیز  استان 

خواهرخواندگی کرمان با سایر شهرها کمک کند.  
برای معرفی بیش تر کرمان  ادامه داد: همچنین  وی 
به جهان، قصد داریم سفرای خارجی را برای شرکت 
خانواده های  همراه  به  منظور  همین  به  همایشی  در 

آن ها برای سفر چند روزه به کرمان دعوت کنیم که 
این که کرمان  با وجود  بیان کرد:  سیاوشی،  کار  این 
پس از سال ها از لیست سیاه گردش گری خارج شده 
است اما هنوز برخی کشورها اجازه سفر به کرمان را 
این  امیدواریم  که  نمی دهند  خود  توریست های  به 
و  پیگیری  خارجه  امور  وزارت  توسط  نیز  موضوع 
حل شود. رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق 
کرمان، صدور روادید فرودگاهی را کمک بزرگی به 
رونق گردش گری دانست و گفت: وجود پروازهای 
و  گردش گری  تاکسی های  راه اندازی  خارجی، 
نیز از  ارائه ی خدمات مطلوب گردش گران خارجی 
بسزایی  نقش  قضیه  این  در  که  است  مواردی  جمله 

دارند. 
کرمانیان  به  معرفی کرمان  بر  این که  به  اشاره  با  وی 
کرد:  بیان  داریم،  تاکید  کشور  از  خارج  ایرانیان  و 
فرهنگی  هفته های  و  نمایشگاه ها  برگزاری  همچنین 
در سایر کشورها برای معرفی هر چه بیش تر استان را 

دنبال می کنیم. 
با  کرمان  استان  در  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
نفر 2۵  برای هر  فرودگاهی  این که صدور روادید  به  اشاره 
دقیقه طول می کشد، گفت: متاسفانه مکان و سالن مجهزی در 
فرودگاه کرمان وجود ندارد که افراد آن جا منتظر بمانند تا 
کار مربوط به آن ها انجام شود. علی جعفری راد، ادامه داد: 
اگر چه صدور روادید در فرودگاه صورت می گیرد اما باید 
نیز به خوبی  تا این بخش  باشد  پرواز خارجی وجود داشته 
شود.  برطرف  اشکاالت  و  ارزیابی  اقدامات  و  کند  فعالیت 
شامل  دنیا  کشور   11 گردش گران  برای  افزود:  جعفری راد، 
کلمبیا،  عراق،  بنگالدش،  اردن،  افغانستان،  انگلیس،  آمریکا، 
هند، کانادا، پاکستان و سومالی نمی توان ویزای فرودگاهی 
صادر کرد که فعاالن این حوزه باید این کشورها را مدنظر 
تنها در فرودگاه  البته در کشور  ادامه داد:  قرار گیرند. وی 
مشهد برای اتباع عراق روادید صادر می شود که قرار است 

کرمان نیز در این موضوع استان دوم باشد.

آقا علی  بازسازی حمام ظهیرالدوله و کاروانسرای حاج  و  در مراسم آغاز مرمت 
گفت اگر به میراث فرهنگی و آثار تاریخی توجه کنیم، میراث فرهنگی می تواند 
جایگزین درآمدهای نفتی ما شود. مهندس علیرضا رزم حسینی افزود تاکنون پنج 
اثر تاریخی استان کرمان به ثبت جهانی رسیده است و ظرفیت ثبت جهانی 3 اثر 
پشتیبان  از دیرباز  استان هم وجود دارد.وی گفت: کرمان  تاریخی  آثار  از  دیگر 

جنوب شرق ایران بوده است و آثار تاریخی حکایت از پیشینه تاریخی این خطه 
و  مرمت  از  پس  قاجار  دوره  به  مربوط  کرمان  علی  آقا  حاج  کاروانسرای  دارد. 
بازسازی به عنوان مجموعه اقامتی، پذیرایی و گردشگری مورد بهره برداری قرار 
می گیرد. حمام ظهیرالدوله کرمان دیگر بنای تاریخی دوره قاجار هم قرار است 

پس از مرمت به موزه جواهرات تبدیل شود.

ثبت 650 اثر ملی در کرمان

تشییع 23 شهید عملیات کربالی ۵ در شهربابک 
علت نامگذاری این روز است. 

قائم  حضور  با  شهربابک  روز  نکوداشت  مراسم 
مقام وزیر صنعت و معدن، مدیر عامل شرکت 
ملی صنایع مس ایران و چند تن از نمایندگان 

مجلس، مراسم نکوداشت روز شهربابک برگزار 
شد.

دستاوردهای  تخصصی  نمایشگاه  برگزاری 
مقاومتی  اقتصاد  اهداف  راستای  در  شهربابک 
برای توسعه  و تشکیل کارگروه های تخصصی 

این شهرستان از برنامه های روز شهربابک بود. 
عنوان»روز  به  دی   19 که  است  ذکر  به  الزم 
های  راه  ایجاد  و  معرفی  هدف  با  شهربابک« 
فرهنگ  شورای  در  شهرستان،  این  توسعه 

عمومی مصوب شد.

مراسم نکوداشت روز شهربابک

 صدور روادید فرودگاهی
در حداقل زمان
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دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در اولین روز از 
با نام شهید احمد رئیسی واقع  سال 1396 از پست ایمنی و سالمت 
در شهر کرمان بازدید کرد .دکتر جهانگیری پس از بازدید از پست 
ایمنی و سالمت با قرائت و امضای میثاق نامه به کمپین ملی »نه به 

تصادفات جاده ای« پیوست.
پیام جهانگری به هم وطننان آمده است: “رعایت قوانین و مقررات 
همیشه الزم است در هنگام رانندگی حیاتی است. برای سالمتی خود 

و خانواده دیگران حتما رعایت شود.  ان شاءاهلل”
وی با اشاره به اهمیت فعالیت فرهنگی در حوزه بهرفت بیان کرد: 
جمعیت هالل احمر، علی الخصوص سازمان جوانان با حضور جمع 
در  کنند،  می  خدمت  داوطلبانه  صورت  به  که  جوانانی  از  کثیری 

زمینه اجرای فعالیت ها ی بشردوستانه بسیار موفق خواهد بود. معاون 
اول رییس جمهور با اشاره به طرح ملی »به رفت و کمپین نه به تصادفات« افزود: 
این  ایجاد کرده است. ولی مهم  برای کشور  بسیار خوبی  فضای مجازی فرصت 
است که ما از این فرصت ها به خوبی استفاده کنیم و این فرصت را در اختیار 

مردم قرار دهیم.
نه  کمپین  سازی  فرهنگ  در  نقش جوانان  اهمیت  در خصوص  جهانگیری  دکتر 
و  پتانسیل  یک  ایران  در  جوانان  سازمان  اعضای  کرد:  نشان  خاطر  تصادفات  به 
ظرفیت بسیار بزرگی هستند که می توانند در فعالیت های فرهنگی و بشردوستانه با 
خالقیت، ابتکار و نوآوری تحول آفرین باشند. معاون اول رییس جمهور در پایان 
با اشاره به این که هرجا که جوانان ورود کنند، حتما تحولی، دگرگون و پیشرفت 
خواهیم داشت از زحمات و تالش های اعضای سازمان جوانان در برگزاری طرح 

ملی بهرفت تشکر و قدردانی کرد.
بیان کرد: برگزاری  به تصادفات  نه  به کمپین  از پیوستن  بعد  نیز  استاندار کرمان 
کمپین در این ایام می تواند به ایجاد فرهنگ سازی در حوزه کاهش تصادفات 
جاده ای موثر باشد. مهندس رزم حسنی گفت: با توجه به این که این طرح ملی از 
سال گذشته راه اندازی شده و شخصیت های مهم کشوری و لشکری از این طرح 

استقبال کردند، گفت: اگر این پویش ملی و مردمی استمرار پیدا کند و رسانه ملی 
هم همراهی خوبی داشته باشد، طرح کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای موفق 
خواهد شد و به هدف نهایی در خصوص کاهش تصادفات جاده ای خواهد رسید. 
وی با اشاره به نقش موثر و چشمگیر جوانان در حوزه فعالیت های فرهنگی خاطر 
نشان کرد: خوشبختانه در هر زمان و مکان از حضور جوانان استفاده شده، توانسته 

ایم کارها و طرح های ملی مهمی به ثبت برسانیم.
با  بازدید  این  استان کرمان در  علی گنج کریمی مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اشاره به این که کمپین نه به تصادفات در استان کرمان همانند سال گذشته در 
ایام نوروز راه اندازی شده است گفت: در سال گذشته بیش از چهار هزار راننده 

این کمپین را امضاء کردند.
متن میثاق نامه نه به تصادفات جاده ای آمده است: 

چشم  بر  اشک  ننشستن  برای  فرزندانم،  و  همسرم  خودم،  سالمتی  برای  »من 
کمربند  سفر  طول  در  می دهم  قول  هموطنانم،  سایر  سالمتی  عزیزانم…برای 
هنگام  نگیرم،  نادرست  سبقت  نمایم،  رعایت  را  مجاز  سرعت  ببندم،  را  ایمنی ام 
اگر 10 کیلومتر  استراحت کنم حتی  و  نموده  توقف  آلودگی  خستگی و خواب 
عزادار  را  ولی خانواده ای  می رسم  دیرتر  باشد، یک ساعت  مانده  باقی  مقصد  تا 

نمی کنم«.

جهانگیری در کمپین ملی
 “نه به تصادفات جاده ای” 



کمیسیون  نشست  در  نیک بخت  ابوذر 
اشاره  با  کرمان  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
حوزه ی  در  کرمان  شهرداری  اقدامات  به 
تالش های  از  تقدیر  ضمن  گردشگری، 
ارایه   به  کرمان،  شهردار  شبانه روزی 
فعالیت کارگروه گردشگری و  از  گزارشی 

تسهیالت سفر شهرداری کرمان پرداخت. 
کارگروه  هماهنگی  مسئول  و  دبیر 
شهرداری  سفر  تسهیالت  و  گردشگری 
کمیسیون  در  حضور  گفت:  کرمان 
از  نیابت  به  بازرگانی  اتاق  گردشگری 
از  استفاده  با  گردشگری  نمونه   شهر  جامع  طرح  تدوین  بر  تأکید  و  کرمان  شهردار 
ضمانت،  قابل  و  مشخص  چشم اندازی  سند  بودن  دارا  با  اسالمی،  ایرانی-  الگوهای 
گردآوری نظرات و دیدگاه های جمعی از صحابه ی گردشگری استان و تهیه  برنامه های 
کوتاه مدت برای عید نوروز در 2۵ بند و هم چنین طرح آن در جلسه ی ستاد تسهیالت 

نوروزی شهرداری و ابالغ به شورای معاونان شهرداری برای اعمال فوری آن، ازجمله 
برنامه های این حوزه بوده است.

وی تهیه و تدارک تیم مستندساز با دستور کار مستندسازی را از اقدامات انجام گرفته 
تسهیالت  ستاد  ارتقای  گفت:  و  دانست  کوتاه مدت  برنامه های  و  مصوبات  درخصوص 
ریاست شهردار  به  تسهیالت سفر  و  به کارگروه گردشگری  نوروزی شهرداری کرمان 
کرمان و دبیرخانه ای مستقل برای طراحی و بسترسازی در جهت پیاده کردن ظرایف 
گردشگری در دل ضوابط معماری و شهرسازی و خدمات شهری، از دیگر اقدامات این 
حوزه بود که در این رابطه وظیفه ی دبیرخانه، مطالعه و ارایه ی طرح ها و برنامه های 
زمان  در  مذکور  مصوبات  انحرافات  بررسی  و  پایش  نظارت،  و  کارگروه  به  عملیاتی 
برای  متفاوت  رویکردی  با  آزمایشی  آموزشی  دوره ی  برپایی  نیک بخت  اجراست. 
رانندگان تاکسی و برنامه ریزی برای ادامه ی آموزش ها به صورت مستمر ساالنه، مکاتبه 
با شهرداری های مشهد، شیراز، اصفهان، تهران و یزد برای تبادل بیلبوردهای تبلیغاتی 
و معرفی جاذبه های استان و شهر کرمان برای سفرهای تابستانی، پیگیری احیای سند 
چشم انداز کرمان 1400 که در زمان مهندس جالل مآب شهردار وقت کرمان در 10 
فصل دیده شده بود و انجام مطالعات تکمیلی توسط معاونت برنامه ریزی و اقتصادی 

هواپیمایی ماهان
 سفیر گردشگری کرمان



شهرداری کرمان و نشست های مختلف با شهرداران مناطق و سازمان های تاکسی رانی 
اقتصادی  توسعه   در  آن  اهمیت  و  گردشگری  مسایل  تبیین  پیرامون  اتوبوس رانی  و 
تسهیالت  و  کارگروه گردشگری  دبیرخانه   در  گرفته  انجام  اقدامات  سایر  از  را  پایدار 

سفر شهرداری بیان کرد.
برنامه های  در  کرمان  گردشگری  جاذبه های  کشیدن  تصویر  به  برای  پیگیری  از  وی 
تبلیغاتی هواپیمایی ماهان نیز خبر داد و گفت: هواپیمایی ماهان می تواند به بزرگ ترین 
سفیر گردشگری کرمان در دنیا تبدیل شود. مشاور گردشگری شهردار کرمان به اقدامات 
عمرانی شهرداری کرمان به عنوان زیرساخت و پیش نیاز شکل گیری گردشگری پایدار 
اشاره کرد و گفت: ساخت و تکمیل 23 بوستان در سال گذشته، کلنگ زنی پنج بوستان 
میدان شهدا،  بدنه سازی  شامل  تاریخی  بافت  به  توجه  و  ابتدای سال جاری  از  جدید 
بدنه سازی و کف سازی بازار و کوچه های منتهی به بازار، حمام باغ لـله، مقبره خواجه 
اتابک، مقبره سیدجعفر اولیاء، پیگیری مرمت خانه ی لطفی و مدرسه  قدیمی شهرداری، 
تملک و بازگشایی معبر گلبازخان و اقدام برای مرمت میدان توحید )ارگ( و پیاده راه 
سازی این میدان، ساخت 240 چشمه سرویس بهداشتی، تدوین سند اقتصاد مقاومتی، 
کسب  در  شهرداری  درونی  ساختار  اصالح  پیگیری  غیرهم سطح،  تقاطع های  ساخت 

مترمربع  میلیون  از دو  بیش  این زمینه،  پایدار و جلب مشارکت مردم در  درآمدهای 
هزار   13۵ از  بیش  جدول گذاری،  متر  هزار   22۵ از  بیش  معابر،  آسفالت  و  زیرسازی 
فرهنگ سراها،  و  فرهنگ  خانه های  راه اندازی  پیاده روسازی،  و  سنگ فرش  مترمربع 
زیباسازی شهر در قالب پروژه ها مختلف )نقاشی دیواری، نورپردازی، نصب المان ها و 
غیره(، راه اندازی چهار ایستگاه آتش نشانی، راه اندازی سه گرم خانه برای سامان دهی 
شبانه روزی شهردار کرمان در  و تالش های  اقدامات  ازجمله  غیره  و  بی خانمان  افراد 
حوزه ی پروژه های عمرانی و بسترسازی برای رشد و توسعه ی صنعت گردشگری است 
که اکثریت قریب به اتفاق آن ها تنها در حدود یک سال ونیم گذشته اتفاق افتاده و در 
این خصوص نیز پشتیبانی هوشمندانه استاندار محترم و اعضای محترم شورای اسالمی 

شهر و سایر مسئوالن ذی ربط نیز قابل تقدیر است.
و  فرهنگی  میراث  همکاری  با  گردشگری  مسیر  تعیین  برای  پیگیری  افزود:  نیک بخت 
ایجاد استانداردهای ویژه ی گردشگری در این مسیر نیز، از برنامه های میان مدت است.

وی ادامه داد: معرفی هرچه بیش تر کرمان و جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری 
ایجاد  و  آی تی  حوزه   در  اقداماتی  هم چنین  و  کرمون گردون  تورهای  قالب  در 

نرم افزارهایی برای معرفی جاذبه های ذکر شده، از دیگر اقدمات است.



معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر اهمیت رعایت 
ضرورت های زیست محیطی در توسعه تاکید کرد: کشور 
با ابرچالش بیکاری روبه رو است و نمی توان از مسائل 

مرتبط با اشتغال غفلت کرد.
معاون اول رئیس جمهور در مراسم اعطای دوازدهمین 
دوره جایزه ملی محیط زیست گفت: گرم شدن زمین، 
هوا،  آلودگی  گونه ها،  انقراض  و  زیستی  تنوع  زوال 
تاالب ها  مراتع، خشکی  و  زوال جنگ ها  آب، خاک، 
و دریاچه ها، طوفان و گرد و غبار و آلودگی سواحل 
تهدیدهایی است که برای همه ساکنان زمین مطرح 

است.
دکتر اسحاق جهانگیری افزود: مقابله با همه این تهدیدها 
فرازمانی و فرامکانی است و همه دولت ها و مردم در 
بشر حساس  سرنوشت  به  نسبت  باید  نقاط جهان  همه 
باشند. وی ادامه داد: مکرر می شنویم که سازمان های 
که  برمی دارند  زمینه  این  در  را  گام هایی  بین المللی 
نمونه آخرش توافق پاریس بود اما کشوری که بیش 
از همه در انتشار گازهای گلخانه ای نقش داشته یعنی 
آمریکا در یک برتری جویی نسبت به توافق ابراز تردید 
کرده و آقای ترامپ گفته ترجیح من مردم آمریکاست و 
نه مردم جهان. در حالی که گازهایی که آمریکا در چند 
دهه تولید کرده مردم جهان را تهدید می کند و آمریکا 

باید به وظایف قانونی اش عمل کند.
است  بدیهی  کرد:  تأکید  جمهور  رئیس  اول  معاون 
بازگشت تعادل به زیست بوم جهان مستلزم تالش و کار 
مختلف  کشورهای  و  مختلف  بخش های  همه  جدی 
است. جامعه جهانی نمی تواند ناعدالتی در بخش محیط 
زیستی ببیند، فرار از مسئولیت جمعی ببیند و نسبت به 

مخاطرات بی اعتنا باشد.
دکتر جهانگیری افزود: مسئله محیط زیست یک مسئله 
تزیینی نیست و همه مسائل ما را تحت تأثیر قرار داده 
و ایران هم از این نظر مستثنی نیست، ده ها مسئله کشور 
ریشه در محیط زیست دارد و چالش های محیط زیستی 
از حادترین مسائلی است که پیش روی هر ایرانی وجود 
دارد. با همت شخصیت ها، افراد و خصوصاً سازمان های 
مردم نهاد، مردم ایران حساسیت باالیی نشان دادند و در 
همین انتخابات اخیر یکی از موضوعاتی که مسئله اصلی 
مردم شد مسائل محیط زیستی بود و مردم نگران آینده 
خودشان و سرزمین شان هستند. وی تأکید کرد: ملت 
ایران با بزرگواری نسبت به این مسئله حساسیت نشان 
داد، شعار »ما که هوا نداریم، هواتو داریم« اوج شعور 

یک ملت را در همین چند کلمه نشان می داد، یعنی 
مردمی که گرفتار سخت ترین شرایط زیستی هستند با 

امید به آینده این مسیر را انتخاب کردند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: تالش می کنیم 
محیط زیست را به اصلی ترین مسئله کشور بدل کنیم و 
به همین دلیل اولین مصوبه دولت یازدهم به دریاچه 
ارومیه اختصاص یافت در حالی که خیلی ها می گفتند 
هیچ اقدامی برای دریاچه فایده ندارد اما این موضوع 
زندگی در شمال غرب کشور و حداقل 14 میلیون نفر را 
با خطرات جدی مواجه می کرد که امروز خوشبختانه 
و  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  در  برنامه های خوب  با 
کارهایی خوبی که دستگاه های مختلف انجام دادند تا 
حد زیادی خطر برطرف شده و دریاچه ارومیه باید نه 

یک خطر که به کانون زندگی بدل شود.
دکتر جهانگیری با اشاره به مسئله هورالعظیم تصریح کرد: 
کشور ما در عمق چند صدمتری در خلیج فارس برای 
اکتشاف نفت حفاری می کند آن وقت در عمق یکی، دو 
متری تصمیم گرفتند برای استخراج نفت هورالعظیم را 
خشک کنند و این تاالب عظیم به یک معضل بدل شد. 
االن با تالش های انجام شده بیش از ۸0 درصد آب دارد 
و کانون زندگی و حیات شده و در آب حفاری را انجام 
می دهیم و هیچ مشکلی هم برای فعالیت های اقتصادی 

مان پیش نیامده است.
شهرها  آالیندگی کالن  روی  با حساسیت  افزود:  وی 
آلودگی  این  اصلی  عوامل  از  یکی  کردیم،  تمرکز 
نیروگاه های با سوخت اصلی مازوت بود که حجم عظیم 
آلودگی را روانه کالن شهرها می کرد. امروز تقریباً همه 
نیروگاه های حساس ما سوخت شان به گاز تبدیل شده 
است. برای توسعه حمل و نقل داخل شهری در همین 
جلسات اخیر شورای اقتصاد دو هزار دستگاه واگن برای 

قطار شهری تهران و کالن شهرها در نظر گرفته و دو 
هزار میلیارد بودجه به آن اختصاص دادیم که امیدوارم 
وزارت کشور و شهرداری ها از این فرصت استفاده کنند 
و ظرف مدت کوتاهی با حضور شورای جدید فعالیت 
رئیس  اول  معاون  دهند.  انجام  زمینه  این  در  جدی 
جمهور ادامه داد: در حوزه ریزگردها بخش مهمی از 
بسیار دشواری  مشکل خارجی است که رفع آن کار 
است اما به کانون های داخلی تمرکز جدی داده شد 

و کار جهادی در این زمینه آغاز شد.
دکتر جهانگیری با تأکید بر این که توجه به مسائل محیط 
زیست یک باور و اعتقاد است گفت: امروز نیاز داریم 
و  آب  تا  ببریم  بهره  فرهنگی  و  دینی  پشتوانه های  از 
خاک و هوا را حفظ کنیم. تصرف بی رویه بشر محصول 
سقوط اخالقی و اجتماعی است. وی هشدار داد: در 
ایران برخی ابرچالش ها را پیش رو داریم که می تواند 
مسائل کشور را تحت تأثیر قرار دهد و یکی از آنها مسئله 
بیکاری است. ظرفیت ایجاد اشتغال در این کشور در 
بهترین شرایط 600 هزار شغل بوده و االن سالیانه بیش از 
یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم نمی توان از 
مسائل مرتبط با اشتغال غفلت کرد باید بتوانیم بین توسعه 
محیط  ضرورت های  با  شهری  و  صنعتی  فناوری، 
زیستی توازن برقرار کنیم تا توسعه کشور کند نشود. 
یکی  حتمًا  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس  اول  معاون 
بهینه سازی  بحث  کشور  در  ما  گیری های  جهت  از 
تعهد  و یک  بین المللی  تعهد  این یک  است.  انرژی 
و  زیست  محیط  حفظ  است.  کشور  برای  عقالنی 
با حضور  ملی  و  اجتماعی  مسئله  یک  به  آن  تبدیل 

همه آحاد ملت امکان پذیر است.
مدنی  نهادهای  کرد:  تأکید  جهانگیری  دکتر 
باشند  کارساز  خیلی  می توانند  بخش  این  در 
است  میسر  وقتی  زیست  محیط  در  پیشرفت  هر 
در  وی  باشند.  داشته  حضور  صحنه  در  همه  که 
جدی  پناهگاه  باید  دولت  کرد:  اعالم  پایان 
وقتی  باشد  زیستی  محیط  چالش های  در  مردم 
می گیرند  قرار  طوفان  و  گرد  ریز  در  مردم 
این  در  پناهگاه شان  دولت  کنند  احساس  باید 
گاه  تکیه  باید  هم  مردم  است.  سخت  روزهای 
باید  باشند.  بزرگ  مسائل  حل  برای  دولت 
وقتی  بزرگ  مسائل  که  باشیم  داشته  ملی  تفاهم 
همپیمان  دولت  و  مردم  که  است  حل  قابل 

شوند.

»محیط زیست«
تزئینی نیست

تشکیل پلیس گردشگری
و تاسیس دانشکده گردشگری

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: 
یشنهاد پلیس گردشگری را ارائه دادیم و کار کارشناسی در این زمینه در حال انجام است.

مهدی سیاوشی در نشست صمیمی رزم حسینی استاندار کرمان با اعضای هیأت نمایندگان و 
کادر اجرایی اتاق بازرگانی اظهار داشت: برگزاری ابرماراتن کویر، تور دوچرخه سواری 
جشنواره  نخستین  و  دستی  صنایع  و  بومی  فرهنگ  نمایشگاه  پاراگالیدر،  مسابقات  کویر، 
عکس گردشگری از جمله فعالیت های کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی استان کرمان است. وی بیان داشت: مسؤوالن استان کرمان را در کمیسیون 
و  کردیم  دعوت  کرمان  استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  گردشگری 

جلسات  به  مسؤوالن  از  نفر   30 تاکنون 
بسیار  نتایج  که  آمده اند  کمیسیون 
کمیسیون  رئیس  است.  داشته  خوبی 
گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
داد:  ادامه  کرمان  استان  کشاورزی  و 
کارآفرینی  صندوق  اختیارات  افزایش 
به  تومان  میلیون   ۵0 سقف  از  امید 
اقدامات  دیگر  از  تومان  میلیون   100

ابراز داشت: عدم آشنایی مردم ایران  اتاق کرمان است. سیاوشی  کمیسیون گردشگری 
با جاذبه های استان کرمان یکی از چالش های جدی در حوزه گردشگری این خطه است 
و به همین علت دو گروه از مدیران آژانس های بزرگ ایران به استان دعوت شده اند و 
مطبوعات گردشگری نیز بعد از محرم و صفر به کرمان می آیند. وی از برگزاری 1۸ دوره 
گردشگری  کمیسیون  توسط  تاکسی  رانندگان  برای  آموزشی  دوره  پنج  و  آموزشی 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان خبر داد.ا
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وان  ه رض   روض 

ٝ رمان ب است 
 
انک  

پرسه درحوزه اخالق و عرفان کرمان 



برگزاری درس خارج فقه و اصول
آیت اهلل احمد شیخ بهایی، استاد درس خارج فقه و اصول که این درس به همت وی 
پس از 21 سال در کرمان احیاء شد؛ برنامه های هفتگی خود در حوزه قرآن، اخالق، 
فرهنگ و کالس های درس تشریح کرد. وی گفت: جدای از تدریس دروس خارج فقه 
و اصول که هر روز صبح در مسجد جامع و عصرها در مسجد امام خمینی)ره(برگزار می 
شود، برنامه های دیگری نیز داریم که از جمله آن اقامه سه وعده نماز جماعت در مسجد 
امام زمان )عجل اهلل تعالی(در خیابان شهید چمران است. آیت اهلل شیخ بهایی افزود: 

احیا درس خارج فقه و اصول 
توسط آیت اهلل شیخ بهایی 

مابین نمازهای »ظهر و عصر« و »مغرب و عشاء« صحبت مختصری درباره مسائل 
روز داریم و جمعه شب ها نیز مباحث اخالقی و درس اخالق مطرح می کنیم که 
در این زمینه بیشتر مسائل مورد نیاز مورد توجه است و البته در طرح بحث ها، 
مخاطب عام را در نظر می گیریم تا بحث ها برای همه قابل استفاده باشد. وی 
بیان داشت: هر دو هفته یک بار، جمعه شب ها، در سالن انتظار خیابان 24 آذر نیز 

مباحث تفسیری داریم که از آخر قرآن و از سوره ناس آغاز کردیم.
وی همچنین به جلسات هفتگی درس تفسیر، دوشنبه شب ها به مدت نیم ساعت 
در مسجد امام زمان عجل اهلل تعالی اشاره و تصریح کرد: سعی می شود تا ضمن 
بحث ها فنی، به گونه ای مباحث مطرح شود تا برای دیگران نیز قابل استفاده 
باشد .وی اظهار داشت: در این جلسات که تفسیر قرآن را از سوره حمد آغاز 
کردیم و قرار است تا پایان قرآن کریم ادامه هم ادامه دهیم؛ هم اکنون تفسیر 

سوره بقره را ارائه می دهیم.
آیت اهلل شیخ بهایی گفت: جدای از تدریس دروس خارج فقه و اصول که هر 
روز صبح ها در مسجد جامع و عصرها در مسجد امام خمینی)ره(برگزار می شود، 

  

وردی،   اهلل  حسین  والمسلمین  االسالم  حجت 
مدیر حوزه علیمه استان کرمان گفت: کرسی 
درس خارج حوزه علمیه کرمان پس از گذشت 
بیش از دو دهه از آخرین جلسه درس خارج 
فقه و اصول، این کرسی با سخنرانی آیت اهلل 

شیخ بهایی، احیامی شود.
حجت االسالم والمسلمین حسین اهلل وردی، با 
نشده،  برگزار  کرمان  حوزه  در  خارج  درس  کرسی   1374 سال  از  که  این  بیان 
گفت: بیش از دو دهه از آخرین کرسی درس خارج حوزه در کرمان می گذرد و 
با لطف خدا و عنایات امام عصر)عج(، امسال کرسی درس خارج در حوزه کرمان 

برپا خواهد شد.
مدیر حوزه علمیه کرمان در ادامه افزود: برپایی کرسی درس خارج، برکتی برای 
استان کرمان است که در اواخر دهه شصت مرحوم آیت اهلل روحانی این کرسی 
را عهده دار بود و پس از وی، آیت اهلل بحرینی به مدت چهار سال تدریس درس 
خارج را بر عهده داشتند و پس از ایشان، دیگر درس خارج در استان برپا نشده بود 
اما اکنون این امکان به یمن حضور آیت اهلل احمد شیخ بهایی فراهم شده است. 

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چرا تاکنون درس خارج در حوزه کرمان 
برقرار نبوده تصریح کرد: درس خارج نیاز به مقدماتی دارد که در دو دهه اخیر 

مقدمات این امر فراهم نبوده است و اکنون که این مقدمات فراهم شده و 

مدیریت حوزه استان نیز این کرسی را برپا کرد. 
استان  در  خارج  درس  از  طالب  که  این  بیان  با  کرمان  علمیه  های  حوزه  مدیر 
استقبال کرده اند، گفت: تاکنون بیش از ۵0 نفر از طالب استان برای ورود به بحث 

درس خارج ثبت نام کرده اند. 
وی یادآور شد: در سال 13۸4همزمان با سفر مقام معظم رهبری به کرمان یکی از 
پیشنهادات ایشان این بود که در استان های بزرگی مانند کرمان حتما یک استاد 
زمینه  آیا  پرسیدند  و  را خواستند  از آن سفر، من  بعد  و  مستقر شود  درس خارج 
بنده عرض کردم،  یا خیر که  برای تشکیل کرسی درس خارج در کرمان هست 
اگر استاد را فراهم کنید با توجه به حمایت امام جمعه کرمان و استقبال استادان، 

زمینه فراهم است.
حجت االسالم والمسلمین اهلل وردی با اشاره به وضعیت حوزه های استان، ابراز 
داشت: در سال گذشته بیش از پنج هزار طلبه خواهر و برادر در سطوح مختلف 
دلیل  به  و  بودند  دینی  علوم  تحصیل  به  مشغول  علمیه،  مدرسه  شش  و  چهل  در 
گذراندن مراحل مختلف، فعاًل نمی توان آمار قطعی ورودی های امسال را اعالم 

کرد.
مدیر حوزه علمیه کرمان اشاره ای هم به برنامه های اخالقی طالب کرد و عنوان 
داشت: تزکیه در حوزه های علمیه ظرف برای تعلیم است و در مدارس هم یک 
نیرو به عنوان معاون تهذیب داریم، البته مأموریت تهذیب و اخالق بیشتر متوجه 
درون حوزه های علمیه است، اما در خارج از حوزه نیز اساتید در مساجد خود 

کرسی اخالق دارند. 
مدیر حوزه علمیه کرمان در پایان خاطرنشان کرد: اگر زمینه فراهم شود، حوزه 

علمیه استان توانایی و آمادگی ارائه درس اخالق برای عموم مردم را دارد.

برپایی  کرسی درس خارج در حوزه کرمان
 پس از 21 سال
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برنامه های دیگری نیز داریم که از جمله آن اقامه سه وعده نماز جماعت در مسجد 
امام زمان )عجل اهلل تعالی(در خیابان شهید چمران است.آیت اهلل شیخ بهایی افزود: 
مابین نمازهای »ظهر و عصر« و »مغرب و عشاء« صحبت مختصری درباره مسائل روز 
داریم و جمعه شب ها نیز مباحث اخالقی و درس اخالق مطرح می کنیم که در این 
زمینه بیشتر مسائل مورد نیاز مورد توجه است و البته در طرح بحث ها، مخاطب عام 
را در نظر می گیریم تا بحث ها برای همه قابل استفاده باشد. وی بیان داشت: هر 
دو هفته یک بار، جمعه شب ها، در سالن انتظار خیابان 24 آذر نیز مباحث تفسیری 
داریم که از آخر قرآن و از سوره ناس آغاز کردیم. وی  همچنین به جلسات هفتگی 
درس تفسیر، دوشنبه شب ها به مدت نیم ساعت در مسجد امام زمان عجل اهلل تعالی 
اشاره و تصریح کرد: سعی می شود تا ضمن بحث ها فنی، به گونه ای مباحث مطرح 
شود تا برای دیگران نیز قابل استفاده باشد .او اظهار داشت: در این جلسات که تفسیر 
قرآن را از سوره حمد آغاز کردیم و قرار است تا پایان قرآن کریم ادامه هم ادامه 

دهیم؛ هم اکنون تفسیر سوره بقره را ارائه می دهیم.
 آیت اهلل احمد شیخ بهایی، در نخستین جلسه درس خارج فقه و اصول که پس 
از وقفه 21 ساله در استان، به تازگی آغاز شده است؛ در جمع طالب این سطح از 
دروس حوزه ابراز امیدواری کرد: مسائلی گفته شود که باعث بالندگی و رشد در 
مسائل علمی شود به ویژه فقه و اصول که اتصال به دریای بیکران وحی الهی ، قرآن 

و سنت پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم دارد.
 

تفاوت علم فقه با دیگر علوم
وی افزود: همه علوم یک طرف، علم فقه طرف دیگر؛ زیرا در علم فقه دنبال یافتن 
و کشف  »فعل« خداوند هستیم  یافتن  دنبال  به  دیگر  علوم  در  و  »حکم« خداوند 

حکم خدا از این حیث مهم است که آنچه قیامت باید درباره 
بر  متوقف  بندگی  زیرا  خداست  حکم  باشیم  پاسخگو  آن 
اهلل  آیت   . خواهد  می  چه  خداوند  بدانیم  که  است  این 
به این مطلب که سابقه حوزه علمیه  با تصریح  بهایی  شیخ 
به زمان پیامبراکرم صلی اهلل علیه وآله برمی گردد؛ افزود: 
آن حضرت نخستین حوزه علمیه اسالمی را تشکیل دادند و 
شاگرد مبرز ایشان، امیرالمؤمنین)ع( بودند که هر روز دو 
آن  جز  دیگری  کس  که  داشتند  اختصاصی  وقت  ساعت 

حضرت در آن شریک نبود.
 

تنها سختی های بعثت بیان شده
وی ادامه داد: ما از دوران 13 ساله بعثت پیامبر در مکه، تنها سختی ها و شکنجه ها را 
شنیدیم در حالی که پیامبر هزار نفر را تربیت کردند و با آنان برنامه داشتند و ایشان را 
احکام و اخالقیات آموزش می دادند و درواقع هنگام هجرت به مدینه، نیروهای آماده 
داشتند؛ چه آن که در مدینه که از اقصی نقاط جهان برای پذیرش اسالم مراجعه می 
کردند، پیامبر این نیروهای آماده را به سوی آنان می فرستاد. استاد درس خارج فقه و 
اصول حوزه علمیه کرمان با بیان این که مبلغان در مکه تربیت شده بودند و در واقع 
تربیت طلبه و نیروی مربی جامعه، کار خود پیامبر صلی اهلل علیه وآله بود؛ اظهار داشت: 
رد پای غیرعرب را که از همان ابتدای کار در محضر معصومین می رفتند می بینید و اال 
چگونه در کربال که بر حسب ظاهر، ریشه همه چیز را کندند اما در زمان امام صادق علیه 

السالم شیعیانی در سراسر دنیا وجود داشت؟!
 

نام برجسته کرمان در تاریخ شیعه
وی در بخش دوم سخنانش با اشاره به این که نام کرمان و کرمانی در تاریخ طوالنی 
شیعه، نام برجسته ای است؛ خاطرنشان کرد: در اصحاب ائمه و در سلسله روات حدیث، 
»کرمانی« »نرماشیری« و غیره داریم و آنها که با نرماشیر کرمان آشنا نبودند و نمی 
توانستند»نرماشیر« را بخوانند، نرماشیری را جور دیگری خواندند و برای همین احتمال 
ها در مورد نرماشیر چند نوع است در حالیکه همه آنها همان نرماشیر خودمان است. آیت 
اهلل شیخ بهایی با تأکید بر زنده کردن این سابقه برجسته و شناختن و شناساندن آن؛ گفت: 
باید فرهنگ درست کنیم؛ امروز دشمن برای ما فرهنگ درست می کند و سخیف ترین 
چیزها را به عنوان فرهنگ به خورد ملت ها می دهد؛ کرمان سرزمین عالم پروری است؛ 
در طول تاریخ با فاصله ای که کرمان با مرکز اسالم داشته اما ببینید }علمای کرمان{ 
چگونه کار کردند اینها برای ما انگیزه ایجاد می کند تا از فرصت های محدود نهایت 
استفاده را ببریم. وی ادامه داد: در اینجا می خواهم یادی کنم از کسانی که عالوه بر 
علم، شهادت را هم با خود دارند؛ شهیدان باهنر و ایرانمنش، که هر دو خدمت آیت اهلل 

حقیقی درس خواندند و بنده خدمت هر دو بودم؛ این بزرگواران عالوه بر کار علمی و 
تبلیغی، جام شهادت را هم سرکشیدند.

 
توصیه شهید قدوسی به طالب

 استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه کرمان با اشاره به ایام سالگرد شهادت آیت 
اهلل قدوسی، یادی هم از ایشان کرد و گفت: سال ۵9 که وارد قم شدم، مدرسه ای 
بودم که مدیر آن ایشان بود. جمله ای از ایشان را همان زمان بچه ها تابلو کرده بودند 
که هنوز هم هست و می خواهم در این جلسه آن را بگویم؛ شهید قدوسی فرمودند: 
آقایانی که آمدید طلبه شوید! اگر آمدید درس بخوانید و به پست و مقام برسید، اگر 
آمدید درس بخوانید و با آن به جنگ روحانی شهر و ده خود بروید، اگر آمدید درس 
بخوانید و مردم دست شما را ببوسند و وجوهات به شما بدهند؛ تا دیر نشده و کار از کار 
نگذشته دنبال کسب حالل بروید که خسرالدنیا و آالخرۀ نشوید. وی این جمله شهید 
قدوسی را نزدیک به حدیثی از پیامبر با این مضمون که »کسی که علم را یادبیگرد و با 
آن فخرفروشی کند و یا در جهان جنگ و نزاع کند و یا دل مردم را به سوزش درآورد؛ 
جایگاه خود را در آتش پرکرده است« دانست و متذکر شد: برداران! مسئله، خطری 
است؛ ما بین جهنم و بهشت هستیم. آیت اهلل اراکی می فرمودند شما علما یا در اعلی 

علیین و یا در اسفل السافلین هستید؛ حد وسط نداریم. این وسط جای عوام است.

 سه درخواست مهم از طاّلب
 آیت اهلل شیخ بهایی در بخش پایانی سخنانش با چند درخواست از طالب گفت: بیائیم 
در آغاز درس تجدید پیمان کنیم و بنا بگذاریم که وقف اسالم هستیم و برای خود کار 
نمی کنیم. وقت شناسی موضوع مهم دیگری است که نظم در وقت و حضور رأس ساعت 
شروع درس بسیار مهم است و سعی می کنم 3۵ تا 40 دقیقه زمان درس 
بیشتر نباشد البته بعد از درس در خدمت طالب برای پاسخ به سئواالت 
هستم. وی گفت: درس را بر اساس کفایۀ االصول و آنچه در 10 سال 
اخیر نزد آیت اهلل سبحانی شاگردی کردم پیش می برم و از شما می 
خواهم قبل از آنکه در کتاب ها دنبال مطلب باشید، خود روی آن فکر 
کنید زیرا فهم مطلب چیزی دگیری است .این جلسه با نکاتی تخصصی 
راجع به درس مربوطه ادامه یافت؛ جلسات درس خارج فقه و اصول 
که اخیرا در کرمان آغاز شده، همه روزه صبح ها ساعت 7 در مسجد 

جامع و عصرها ساعت 17 در مسجد امام)ره(برقرار است.

 پیشینه استاد
 گفتنی است، آیت اهلل احمد شیخ بهایی متولد سال 1339 در کرمان است؛ او دو سال 
قبل از دبستان، تمام قرآن را در مکتب فرا گرفت. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را با 
موفقیت پشت سرگذاشت، با دیپلم ریاضی به دانشگاه علم و صنعت تهران و رشته مهندسی 
مکانیک وارد شد. بعد از انقالب فرهنگی، تحصیل در حوزه علیمه قم را برگزید و از 
محضر اساتیدی چون حضرات آیات مصلحی، استادی، خرازی، جوادی آملی، سید 
کاظم حائری، مکارم شیرازی و سبحانی بهره برد. با رسیدن به سطوح عالی حوزه، 
تدریس در حوزه و دانشگاه را آغاز و پایان نامه های زیادی را راهنمایی و داوری کرد 
و با استفتائات دفتر آیت اهلل سبحانی همکاری داشته و دارد. احمد شیخ بهایی فعالیت 
سیاسی را قبل از پیروزی انقالب شروع کرد، در تظاهرات شرکت فعال داشت، با وجود 
سن کم، هر روز در مسجد جامع کرمان، خطبه های نهج البالغه را برای مردم قرائت می 
کرد. در دوره دفاع مقدس که یکی از برادرانش در آن دوره به شهادت رسید، برای 
فعالیت تبلیغی به جبهه رفت و در عملیات فتح المبین، رمضان و کربالی 4 و ۵ حضور 
یافت. با پایان جنگ، سفرهای تبلیغی زیادی رفت، مسئول نظارت بر ذبح شرعی دام در 
کشورچین بود، در زمان جنگ بوسنی به کمک مسلمانان منطقه بالکان شتافت و سپس 
۵ سال رایزن فرهنگی ایران در بوسنی و هرزگوین شد. احمد شیخ بهایی درمدارس 
علمیه قم مانند جامعه الزهرا و مدرسه شهیدین بهشتی و قدوسی مسئولیت های مدیریتی، 

آموزشی و پژوهشی متعددی داشته است.
 

 بازگشت به وطن
 آیت اهلل احمد شیخ بهایی، در سال 9۵ و بنا به احساس تکلیفی که در خود دارد، 
پس از سالها همجواری با حرم منور کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سالم 
اهلل علیها، همه مسئولیت های خود را در شهر مقدس قم، تحویل داد و بار دیگر به 
شهر خود برگشت به امید آن که این اقدام، جهادی این مرد بزرگ، مقبول درگاه 
الهی بیفتد و فصلی نو در حوزه علمیه کرمان گشوده شود.                           انشااهلل
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آیت اهلل  با  تهران  دانشگاه  بین الملل  واحد  دانشجویان  از  جمعی  قرآنی  نشست 
نماز  موقت  خطیب  و  قرآنی  ارزشمند  شخصیت  کرمانی،  موحدی  محمدعلی 
دکتر  شد،  برگزار  ابن سینا  تاالر  در  که  نشست  این  در  شد.  برگزار  تهران  جمعه 
این  سخنران  نخستین  عنوان  به  تهران  دانشگاه  بین الملل  معاون  خردمند  عرب 
با  با اشاره به این که دانشگاه علوم پزشکی تهران از پنج سال قبل  گردهمایی، 
رویکرد پیشبرد اهداف برنامه توسعه کشور و دستیابی به مرجعیت علمی در افق 
1404 فعالیت بین المللی خود را توسعه داده است، اظهار داشت: یکی از مهم ترین 
فعالیت های بین المللی دانشگاه طی سال های اخیر جذب دانشجویان خارجی در 
با  با پزشکی بوده است. وی تصریح کرد: این حرکت خوشبختانه  علوم مرتبط 
استقبال خوبی در عرصه بین المللی روبرو شد و تا امروز 693 دانشجو از 3۵ کشور 
جذب شده اند. معاون بین الملل دانشگاه در ادامه با اشاره به موضوع برگزاری این 

نشست تصریح کرد: دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن 
متون  کالس  قالب  در  پزشکی  علوم  با  مرتبط  دروس  در  آموزش 

بهره مندی  با  الهی  ادیان  تمامی  میان  مشترک  مباحث  با  الهی 
از قرآن کریم آشنا می شوند. دکتر عرب خردمند خاطرنشان 
الهی  متون  ترم های تحصیلی گذشته، کالس های  کرد: در 
امروز  و  کرده ایم  برگزار  قرآنی  شخصیت  یک  حضور  با  را 

بهره  کرمانی  موحدی  آیت اهلل  محضر  از  که  مفتخریم  بسیار 
می بریم.در ادامه، دکتر نیکنام، مدرس متون قرآنی و مدیر شعب 

بین الملل دانشگاه نیز گزارشی از کالس متون الهی، ویژه دانشجویان 
خارجی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه داد و گفت: در چهارده جلسه کالس 

هر چیز  از  قبل  و  آسمانی  پیامبران  مقوله  با  را  آسمانی  بحث کتب  الهی  متون 
ضرورت ارسال رسل و انزال کتب آغاز کرده ایم. وی ادامه داد: سپس به مرور 
مباحث قرآن کریم به عنوان کامل ترین کتاب آسمانی که در هماهنگی با سایر 
کتب آسمانی است، می پردازیم و در این میان از آیات سوره شریفه حمد، آیات 
یکم تا بیستم سوره بقره، آیات 22 تا 39 سوره اسراء، سوره های والعصر و توحید 
بهره می بریم. دکتر نیکنام پرهیز از متکلم وحده بودن استاد و تالش بر بحث و 
در  داشت:  اظهار  و  دانست  کالس  این  ویژگی های  جمله  از  را  فعال  گفتگوی 
پایان کالس امتحان پایان دوره نداریم و نمره دانشجویان براساس عملکرد آن ها 
داده می شود. مدیر شعب بین الملل دانشگاه تأکید کرد: دانشجویان این کالس به 
صورت گروهی در هر جلسه و با بهره گیری از امکانات متنوع مطالب مطرح شده 
در جلسات قبل را به سبک خود ارائه می دهند که از کیفیت خوبی برخوردار 
است. دکتر نیکنام ویژگی دیگر این کالس را دیدار با یک شخصیت قرآنی عنوان 
قابل توجهی  مالقات جمع  امکان  دیدار  دومین  و  اولین  در  شد:  یادآور  و  کرد 
حجت االسالم  و  قرائتی  المسلمین  و  حجت االسالم  با  خارجی  دانشجویان  از 
این جلسه در خدمت  بسیار خوشحالیم که در  المسلمین اختری فراهم شد و  و 
آیت اهلل موحدی کرمانی هستیم.در ادامه، تعدادی از دانشجویان بین المللی از 
کشورهای عراق، پاکستان، غنا و هندوستان ضمن معرفی خود، به تشریح جایگاه 
قرآن در کشور متبوعشان و همچنین بیان دیدگاه هایشان در خصوص چگونگی 

خارج کردن قرآن کریم از مهجوریت سخنانی ایراد کردند.
آیت اهلل موحدی کرمانی خطیب موقت نماز جمعه تهران نیز سخنان خود را با 
قدردانی از برگزاری این نشست آغاز کرد و بیان داشت: تاکنون فرصتی برای 
مالقات با این گروه از دانشجویان به دست نیاورده بودم و امروز خوشحالم که 
در این جمع حضور یافته ام. وی صحبت های خود را با تأکید بر مباحث قرآنی 

ادامه داد و بیان داشت: از دیدگاه بنده، محور معارف قرآن انسان است همچنان 
که در آیات زیادی کرامتی که این کتاب آسمانی برای بشر قائل است را شاهد 
هدایت  کتاب  قرآن  اینکه  به  اشاره  با  تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب  هستیم. 
است و هدایت برای انسان ها است، تاکید کرد: خداوند می فرماید قرآن را نازل 
کردیم تا به وسیله پیامبران انسان را بسازیم. وی با تأکید بر اینکه قرآن می کوشد 
کرد:  تصریح  ببرد،  باال  را  او  جایگاه  و  کند  تکریم  انسان  عنوان  به  را  انسان  که 
فرشتگانش  تمام  تمامی  به  چنانکه  دارد  ویژه ای  توجهی  انسان  به  عالم  خداوند 
دستور می دهد که در مقابل مقام وی سجده کنند.  آیت اهلل موحدی کرمانی 
افزود: خداوند به بشر تمام حقایق عالم را یاد داده است و این کرامت و سعادت 
کمی نیست. وی با اشاره به این که خداوند در قرآن کریم می فرماید هر آنچه در 
روی زمین است برای استفاده انسان خلق شده است، اضافه کرد: نخستین آیاتی 
که جهان  دارد  نام خداوند  به  اشاره  شد  اکرم )ص( وحی  پیامبر  بر  که 
هستی را آفرید و بالفاصله بعد از آن به آفرینش انسان و کرامت آن 
اشاره می کند. امام جمعه موقت تهران با اشاره به این که شاید 
در نظر بسیاری توحید، رسالت و معاد مهم تر از موضوع انسان 
در قرآن باشند، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که توحید 
یعنی ارتباط با خدا و کسی که باید با خدا ارتباط داشته باشد، 
خداوند  با  انسان ها  کردن  آشنا  برای  نیز  انبیاء  و  است  انسان 

مبعوث شده اند.
خدا،  شناخت  موضوع  تشریح  در  سپس  کرمانی  موحدی  آیت اهلل 
تو  از  خدا  که  نیست  طور  این  که  می فرمایند  علی)ع(  امیرالمومنین  گفت: 
جدا باشد و این طور نیست که با تو ممزوج باشد.  خطیب نماز جمعه تهران در 
خصوص سیر خلقت انسان از ضعف تا کمال نیز اظهار داشت: پروردگار انسان را 
از ضعف خلق کرده تا از یاد او غافل نشود و همواره در تمامی مراحل زندگی به 

خداوند به عنوان سرمنشأ قدرت پناه ببرد. 
مستقیم  طور  به  بشر  گفت:  نیز  خداوند  با  انسان  ارتباط  چگونگی  درباره  وی 
نمی تواند با خدا ارتباط برقرار کند لذا پروردگار هستی در گام اول انبیاء و بعد 
از آن ها ائمه معصومین )ع( را فرستاد و اکنون که در دوران غیبت هستیم ولی فقیه 
رابط میان انسان ها و خداوند است. آیت اهلل موحدی کرمانی ارزنده ترین مقام 
برای انسان را قرب به خداوند دانست و افزود: هنگامی انسان خوشحال است یا 
ناراحت، گرفتار یا مبتال به بیماری خداوند از بشر می خواهد با او صحبت کند. 
وی در پایان با اشاره به اهمیت شکرگزاری انسان به درگاه خداوند، خاطرنشان 
کرد: خداوند با صدای بلند اعالم می کند حاال که قدرت دستتان آمد اگر شکر 
کنید قوی تر خواهید بود و اگر کفران کردید بدانید عذاب سختی در انتظارتان 
آیت اهلل  که  شد  مطرح  بین الملل  دانشجویان  سوی  از  سؤاالتی  ادامه،  است.در 
با  دیدار  دانشجویان درخواست  داد. همچنین  پاسخ  آن ها  به  کرمانی  موحدی 
امام  توسط  نیز  این درخواست  مقرر شد  ارائه کردند که  را  معظم رهبری  مقام 
جمعه موقت تهران مطرح شود.دکتر جعفریان، رئیس دانشگاه نیز در پایان ضمن 
را  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  یادبود  کرمانی  موحدی  آیت اهلل  از  قدردانی 
تقدیم این عالم ربانی کرد.توضیح این که در این نشست، دکتر جعفریان، رئیس 
دانشگاه، حجت االسالم و المسلمین عیسی زاده، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه، دکتر عرب خردمند، معاون بین الملل دانشگاه، حجت االسالم 
و المسلمین متوسل، مدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه، معاونان پردیس بین الملل 

و مدیران معاونت بین الملل دانشگاه حضور داشتند.

دیداردانشجویان 
خارجی با آیت اهلل 

موحدی کرمانی
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هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ششمین روز از هفته سالمت با آیت 
امام  استان دیدار کردند.  فقیه در  ولی  نماینده  و  امام جمعه کرمان  اهلل جعفری 
به سالمت جسم،  توجه  نکته که در کنار  این  بیان  با  این دیدار  جمعه کرمان در 
سالمت روح نیز مهم است، گفت: توجه به سالمت روح و اخالق مهمتر از سالمت 
افراد جامعه در طول شبانه  افزود: همه  جسم است. آیت اهلل سیدیحیی جعفری 
روز باید زمانی را به دین اختصاص دهند و باید کوشش نماییم تا همه آحاد جامعه 
و  نقص  هیچ  ما  مکتب  در  کرد:  تاکید  وی  شوند.  آشنا  خود  مکتب  دستورات  با 
کمبودی وجود ندارد و توجه به دستورات کتاب و عترت نیازهای ما را برطرف 
می کند. وی اظهار کرد: حضرت علی)ع( به فرزند خود امام حسن)ع( توصیه ای 
داشتند که می توان این توصیه را به عنوان یک اصل ارزنده بهداشتی در جامعه 
گسترش داد. وی ادامه داد: حضرت علی )ع( فرمودند«برسرسفره غذا منشین مگر 
اینکه اشتها داشته باشی به خوردن غذا و از سرسفره غذا بلند شو در حالی که هنوز 

می توانی غذا بخوری« . 
نباید مسائل  افراد تحصیل کرده  به ویژه  ما  افراد جامعه  آیت اهلل جعفری گفت: 
دینی و مذهبی را فراموش کنند و باید سعی کنند علمی را که فرا گرفته اند به 
آن نیز عمل کنند. امام جمعه کرمان با بیان این که بیشتر مشکالت جامعه به واسطه 

و  تحصیل کرده  افراد  به  ای  توصیه  است، همچنین  افراد  در  دین  بودن  ضعیف 
فرهیخته جامعه داشت و گفت:  در همان محیطی که هستید می توانید بهترین مبلغ 

دین باشید و مردم را به مسائل دینی و اخالقی دعوت کنید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این دیدار از سفر وزیر بهداشت در طی 
قاضی  دکتر  است  قرار  سفر  این  در  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  به  آینده  روزهای 
زاده هاشمی بیمارستان های کوهبنان و رابر را افتتاح کند. دکتر علی اکبر حق 
دوست در ادامه به اقدامات این دانشگاه در حوزه درمان و بهداشت اشاره کرد و 
گفت: بر اساس آمار بیمه، میزان خروج بیماران از این استان برای درمان به استان 
افزود:  وی  است.  داشته  خوبی  شیب  و  یافته  کاهش  نصف  به  یزد  همانند  هایی 
مراجعه بیماران استان به یزد برای درمان تا 2 سال آینده با توجه به اسقرار پزشکان 
به  تشخیصی  های  دستگاه  به  ها  بیمارستان  تجهیز  و  مختلف  مناطق  در  متخصص 
حاضر  حال  در  شهربابک  شهرستان  مثال  طور  به  گفت:  وی  رسید.  خواهد  صفر 
بیمارستان  بیماران  و 30 درصد  دارد  را  پزشکی  مختلف  رشته های  متخصص   22
شهرستان ارزوئیه از حاجی آباد بندرعباس می آیند. دکتر حق دوست بیان کرد: 

سعی بر این است بدون سیاسی کاری به مردم خدمات بهداشتی ارائه شود.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  دفترنهاد  مسئول 
نیز گفت: سالمت یکی از مهمترین مسائل نظام سیاسی، اجتماعی و خانواده است. 
موفقیت  زیربنای  سالمت  افزود:  عارفی  علی  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت 

جوامع مختلف است

و  ارتباطات  وزیر  واعظی  و دکتر  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر  ربیعی  دکتر 
فناوری اطالعات که به منظور انعقاد تفاهم نامه های طرح تکاپو به استان کرمان 
سفر کردند، در بدو ورود به اتفاق استاندار کرمان با نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه کرمان بازدید کردند. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
توانند معجزه کنند زیرا  براین که رئیس جمهوری و هیات دولت نمی  تاکید  با 
امکانات کم و مشکالت زیاد است، افزود: دولت یازدهم در برخی ابعاد موفق بوده 
که به عنوان مثال می توان به مهار تورم و مبارزه با آن اشاره کرد.آیت اهلل سید 
معقول  باید دفاع  مقاطع مختلف  این که مسئوالن در  به  اشاره  با  یحیی جعفری 
توانستیم  فرهنگ سازی  با  ما  یادآورشد:  باشند،  داشته  از عملکرد خود  مشروع  و 

انقالب کنیم و کار بزرگی انجام شده که یادمان رفته است.
آیت اهلل جعفری، محور وحدت استان کرمان

استاندار کرمان در این دیدار از آیت اهلل جعفری نماینده ولی فقیه در استان و 

دولتها  از  یاد کرد که همواره  استان  عنوان محور وحدت  به  امام جمعه کرمان 
دفاع و پشتیبانی کردند و افزود: به اغراق بزرگان وحدتی که هم اکنون در استان 
حکم فرماست، در هیچ دوره ای وجود نداشته است.علیرضا رزم حسینی یادآور 
شد: آیت اهلل جعفری پدر معنوی استان کرمان است که همه گروه ها را زیر چتر 

خود قرار داده است.

اهمیت سالمت جسم و جان در اسالم

دیدار وزرای کار و ارتباطات
 با امام جمعه کرمان
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درهشتمین  کرمان  اوقاف  کل  اداره  
اوقاف  سازمان  مدیران  سراسری  مجمع 
حائز  متوالی  سال  ششمین  برای  کشور، 
کل  مدیر  شد.  کشوری  اول  رتبه ی 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره 
کرمان گفت: با انجام بازرسی های انجام 
این  برنامه های  عملکرد  ارزیابی  و  شده 
اداره  تا94   90 ها  سال  طی  کل  اداره 
کرمان  استان  امورخیریه  و  اوقاف  کل 
اوقاف  ادارات  تمامی  میان  در  توانست 
سراسر کشور برای هشتمین سال متوالی 

رتبه ی برتر کشوری را کسب کند.
قاسمی زاده  محمد  حجت االسالم 
و  الهی  ضیافت  برنامه های  تشریح  در 
 167 اجرای  از  خود  سازمان  عملکرد 
و  داد  خبر  سال  در  عملیاتی  برنامه  ی 
افزود: طبق نظر بازرسان و ناظران اداره 
کرمان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل 
و  طرح  درصد   93 از  بیش  اجرای  با 
برنامه عملیاتی، شایسته رتبه  برتری شده 
است. وی در ادامه به 13 پروژه ی مهم 
کرد:  بیان  و  اشاره  استان  در  اقتصادی 
دستور  در  نیز  دیگر  کوچک  پروژه ِ   20
کار داریم  که در تمامی شهرهای استان 

به اجرا در خواهد آمد. قاسمی زاده از 
افتتاح مدرسه  موقوفه  سردار نصرت طی 
تاالر  افزود:  و  داد  خبر  آینده  روزهای 
بزرگ احسان از دیگر پروژه هایی است 
که با در آمد موقوفات به اجرا در آمده 
بهره برداری  به  آینده  ماه  یک  طی  که 

خواهد رسید.
 2 ساختمان  یک  وقف  به  ادامه  در  وی 
واحده در خیابان 24 آذر برای اجرای 
و  خوانی  روضه  قرآنی،  برنامه های 
و  کرد  اشاره  مذهبی  کتب  فروش 
نیز  گفت: یک واحد مسکونی در مشهد 
زیارت  به  بردسیر  از  که  زائرانی  برای 
امیدواریم  می آیند وقف شده است که 
پیدا  با همراهی خیران این روند ادامه 

کند. 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
شناسایی  این که  بر  تاکید  با  کرمان 
موقوفات به طور جدی دنبال می شود، 
افزود: بیش تر اوقاف کشور مشاع هستند 
کل  اداره  کارشناسان  تالش  با  اما 
استان  در  بزرگ  موقوفه   6 توانستیم 
و  کرده  خارج  مشاع  از  را  کرمان 

ساما ن دهی کنیم.

برای ششمین سال متوالی؛

 رتبه اول کشوری برای
سازمان اوقاف کرمان

حجت االسالم جاللی
رییس جدید سازمان تبلیغات اسالمی

 
مراسم تودیع حجت االسالم عرب پور و معارفه ی حجت االسالم جاللی برگزار شد. 
آیت اهلل جعفری در مراسم تودیع حجت االسالم عرب پور و معارفه ی حجت االسالم 
باشیم  راس  در  که  نمی کند  تفاوتی  هیچ  کنیم  کار  برای خدا  اگر  گفت:  جاللی 
تودیع  آیین  در  کرمان،  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  نباشیم.  یا 
که  است  سال   40 گفت:  جاللی  حجت االسالم  معارفه   و  عرب پور  حجت االسالم 
حجت االسالم عرب پور ایشان را میشناسم و از این برادر بزرگوار و ارزشمند نهایت 
سپاس و تشکر رابه عمل می آورم و امیدوارم در سنگرهای دیگر در مدیریت استان 
جدید  مدیریت  افزود:  جعفری  آیت اهلل  شود.  استفاده  ایشان،  توان مندی های  از 
سازمان حجت االسالم جاللی را هم را می شناسم و از تقوا و تعهد ایشان آگاه هستم. 
از ایشان جز خوبی و تعهد چیزی ندیده و برای ایشان آرزوی موفقیت کامل دارم. 
امام جمعه کرمان با اشاره به دوران حکومت حضرت علی)علیه السالم( افزود: هیچ 
از  افراد  بیش تر  اگر  بنابراین  دارد،  نگه  راضی  را  افراد  همه ی  نمی تواند  مدیری 
باید پذیرفت که آن مدیریت در انجام دادن وظایف خود  باشند  مدیری راضی 

موفق بوده است.
که  است  سال  چهار  به  نزدیک  گفت:  مراسم  این  در  هم  کرمان  استاندار 
حجت االسالم عرب پور به عنوان مشاور فرهنگی استاندار در مجموعه ی استانداری 
پیوست های  تدوین  و  تهیه  مانند  ارزشمندی  کارهای  و  کردند  تالش  کرمان 
فرهنگی جهت طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی از جمله خدمات ایشان است. 
همین  نیز  استان  تبلیغات  سازمان  مدیریت جدید  که  کردند  امیدواری  ابراز  وی 

منش و مشی را در سازمان پی گیری کنند.
حجت االسالم عرب پور هم در این جلسه گفت: مقابل ایثارگری شهدای بزرگوار و 
زحمات و تالش های بزرگان و  علما کاری انجام نداده ام و آن چه انجام شده هم 

به واسطه ی لطف و عنایت خدا و توجه ائمه ی معصومین بوده است. وی افزود: به 
حجت االسالم علی جاللی هم تبریک می گویم و خودم را موظف به همکاری و 
همراهی با این بزرگوار می دانم. حجت االسالم عرب پور همچنین از مادر و همسر 
خود به دلیل همراهی با وی در طول سال ها انجام وظیفه در سمت های متفاوت 
تشکر کرد.حکم حجت االسالم علی جاللی توسط حجت السالم والمسلمین دارابی، 
مدیر کل امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات کشور قرائت و توسط آیت اهلل 

جعفری به ایشان تقدیم شد.
حجت االسالم جاللی هم ضمن تشکر از حجت االسالم عرب پور، گفت: بیش ار 2۵ 
سال توفیق شاگردی ایشان را دارم و به این شاگردی افتخار می کنم. وی افزود: 
کار فرهنگی بسیار سخت و دشوار است ولیکن با توجه به فضای همدلی و همکاری 

در استان کرمان بسیار امیدوارم که تالش های این مجموعه به بار بنشیند.
مدیر  رهبری،  خبرگان  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده  علیمرادی  حجت السالم 
کل دادگستری، دادستان کرمان، استاندار و شهردار کرمان در این مراسم حضور 

داشتند.
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شورای  مجلس  پیشین  نماینده  مقدم،  دکترمصباحی 
که  درنشستی  پارسیان  بانک  در  حضور  با  اسالمی 
و  مدیره  هیات  اعضای  مدیرعامل،  دکترپرویزیان 
مدیران ارشد بانک پارسیان در آن حضور داشتند به 

تشریح بانکداری اسالمی پرداخت.
مجلس  پیشین  نماینده  مصباحی مقدم  غالمرضا  دکتر 
شورای اسالمی در این نشست ضمن تشکر از دکترکورش 
پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و همکارانشان به دلیل 
توجه به رعایت اصول بانکداری اسالمی گفت: تالش بر 
این است که مشکالت نظام بانکی ما در ارتباط با عملکرد 
سیستم بانکی مطابق با الگوی بانکداری بدون ربا بر طرف 

شود و ما شاهد دستاوردهای آن باشیم.
نماینده دور هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به این که قرار نیست در بانکداری اسالمی یا بانکداری 
با نیت خیرخواهی و احسان  بدون ربا سپرده گذاران 
وجوه خود را به بانک بسپارند، تصریح کرد: این طور 
نیست که ما از سپرده گذاران انتظار داشته باشیم وجوه 
خود را بدون چشم داشت سود به بانک بسپارند بلکه 
به  خود  سپرده های  از  خواهند  می  سپرده گذاران 

منفعت دست پیدا کنند اما این دست یافتن به منفعت 
از طریق فعالیت های تولیدی و تجاری است که منتج 

به سود می شود.
به گفته وی با نگاهی به بازار واقعی کاالها و خدمات 
مشخص می شود که در تمامی بازارها رشته های مختلف 
بازگشت سودی از سرمایه گذاری ها وجود دارد و این 

واقعیتی است که تمام اقتصادهای جهان جریان دارد. 
مصباحی مقدم اظهار کرد: در بانکداری اسالمی بانک از 
نظر سود تابع بازار یاد شده است که عامل تاثیر پذیر از 
بازار است وطبعاً تاثیرگذار هم هست چراکه ما تامین 
مالی می کنیم اما از جهت نرخ، تابع وضعیت بازار است 

نه اینکه بازار تابع وضعیت نرخ سود بانکی باشد.
او افزود: بازار پول در اقتصاد ربوی شاخصی را ارائه 
تاثیرگذار  خدمات  و  کاال  بازار  روی  بر  که  می کند 
است اما بازار پول در بانکداری اسالمی از نظر شاخص 
فرض  چراکه  است  خدمات  و  کاال  واقعی  بازار  تابع 
بانکی  وارد شده در سیستم  این است که وجوهی  بر 

بانک ها  واسطه گری  با  و  اقتصادی  بنگاه های  توسط 
سرمایه گذاری می شود. 

بنگاه های  سپرده گذاران،  منافع  که  این  بیان  با  او 
به  اسالمی  بانکداری  در  بانک  و  تجاری  و  تولیدی 
یکدیگر گره خورده است، اظهارکرد: این سه نهاد بر 
روی وضعیت یکدیگر تاثیرگذار بوده  اما در بازار پول 
در اقتصاد ربوی و مبتنی بر نرخ بهره می تواند بازاری 
مشتق از وضعیت بازار کاالها و خدمات نباشد و راه خود 
را طی کند هرچند در بلند مدت اینطور نیست و آنجا 
نیز بازار پول تحت تاثیر بازار کاال و خدمات قرار می 
گیرد اما در کوتاه مدت می تواند منافع بانک را بدون 
اینکه منافع بنگاه های اقتصادی اعم از تولیدی و تجاری 

درگیر شود، تامین کند.
در این نشست همچنین مبانی و زیربنای خدماتی که 
مانند  باشد  متمرکز می  تولید و محصوالت داخلی  بر 
عقد مرابحه با تاکید بر اثربخشی رونق کار و تحارت بر 
رونق فعالیت های بانکی به طریق اولی در فعالیت های 

اقتصادی موردبررسی قرا گرفت.

وضعیت بانکداری اسالمی در کشور

مهندس علیرضا رزم حسینی طی حکمی حجت االسالم والمسلمین 
با  به عنوان مشاور خود جهت همکاری  را  شیخ علی هاشمیان 
نهادها و مؤسسات غیردولتی، بخش خصوصی، مجموعه  خیرین 

و فعالیت های عام المنفعه منصوب کرد. 
متن حکم به این شرح است:

حجت االسالم والمسلمین، جناب آقای علی هاشمیان
با عنایت به نام گذاری سال جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی، 
ضرورت  و  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  تولید-اشتغال 
تشریک مساعی همگانی در جهت تحقق این سیاست ها و نظر 
به تعهد جناب عالی در همکاری با نهادها و مؤسسات غیردولتی، 
عام المنفعه،  فعالیت های  و  خیرین  مجموعه   خصوصی،  بخش 
می گردید.  منصوب  این جانب  مشاور  به عنوان  بدین وسیله 
انتظار می رود تمامی اهتمام خود را در جهت گفتمان سازی 
میان  در  آن  کردن  نهادینه  و  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
بخش ها و مجموعه های مذکور مبذول داشته و با بهره گیری 
از توان و ظرفیت های ارزشمند آنان در جهت نیل به توسعه 
همه جانبه مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی گام بردارید. 

مزید توفیقات جناب عالی را از خداوند منان مسالت دارد.

شب قدر
 بزرگ ترین سند امامت

مدیرکل تبلیغات اسالمی کرمان لیالی قدر را بزرگ 
ترین سند امامت و تداوم آن در طول زمان دانست. 
حجت االسالم علی جاللی در خصوص شبهای قدر 
اظهار داشت: در روایات فراوانی وجود شب قدر را 
در هر زمان دلیل لزوم امامت و بقای آن دانسته اند، 
لذا سوره قدر به منزله شناسنامه اهل بیت )ع( شمرده 
شده است که به برخی روایات اشاره می شود. وی 
افزود: نزول جامع ترین، کامل ترین و ماندگارترین 
افزوده  قدر  شب  منزلت  و  برعظمت  الهی  کتاب 
ویژگی  از  دیگر  یکی  جاللی  حجت االسالم  است. 
و  عاصیان  عفو  و  گناهان  بخشش  را  قدر  شب  های 
تا  کرد  تالش  باید  کرد:  تصریح  و  برشمرد  مجرمان 

این فیض عظمای الهی شامل حال انسان شود.

حجت االسالم  هاشمیان 
مشاور استاندار شد
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ضرورت تبیین 
شخصیت امام)ره(
 برای نسل جوان

و  علمی  سیره  بازشناسی  آموزشی  فرهنگی  اردوی 
برگزاری  با هدف  امام خمینی)طریق جاوید(،  عملی 
امام  سیره  و  شخصیت  با  آشنایی  آموزشی  دروه های 
خمینی)ره( با عنوان مدرسه روح اهلل در مشهد مقدس 
اساتید  حضور  با  که  مراسم  این  در  گردید.  برگزار 
برجسته دانشگاه ها و مسوالن جهاد دانشگاهی برگزار 
گردید حجت االسالم والمسلمین علی کمساری معاون 
در  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  هنری  و  فرهنگی 

کارگاه آموزشی دختران دانشجو سخنرانی کرد.
با اشاره  به   حجت االسالم والمسلمین علی کمساری 
نیاز نسل جوان در شناخت زوایای مختلف شخصیت 
به سبب جبر زمان  امروز که  امام گفت:  نسل جوان 
حضور امام و دوران حیات آنحضرت را درک نکرده 
و  اند  نچشیده  را  امام  پیام  و  کالم  نفس  به  نفس  و 
ندیده  را  امام  رهبری  های  وکنش  مدیریت  نوع 
شود،  می  معرفی  که  گونه  آن  را  امام  مجبورند  اند، 
و ضعیف  تر  بنیه  ُمّعَرف کم  از  ُمّعِرف  بسا  بپذیرند. چه 
تر باشد شناخت سخت تر می شود.  کمساری تصریح 
ای  گونه  به  امام)ره(  حضرت  وجودی  واقعیت  کرد: 
یک  عنوان  به  مختلف  ابعاد  در  ما  جوانان  که  است 
ناشناخته مواجه هستند. نامکشوف و شخصیت  حقیقت 

این جبر زمان است و ایرادی بر شما وارد نیست. این 
ایراد بزرگ بر آنانی که وظیفه معرفی امام را بر عهده 

دارند  وارد است. 
معاون فرهنگی و هنری موسسه تنظیم و نشر آثار امام با 
اشاره به برگزاری موفق دوره های قبل طریق جاوید 
تصریح کرد: اتفاق خوب آن است که ما در این دوره 
ها و دوره های مشابه در آینده تالش کنیم تا امام را 
ابعاد  امام  در زوایای مختلف معرفی کنیم.  شخصیت 
شناختی  امام،  از  بعد  نسل  شناخت  اما  دارد.  مختلف 
امام  یعنی  است.  اجتماعی  سیاسی  شناختی  و  سیاسی 
را بعنوان رهبر یک جریان و انقالب سیاسی همراه با  
موضع گیری های سیاسی در راستای اعتقاداِت دینی 
می شناسد. دکتر کمساری خاطرنشان کرد:  باید گفت 
معنای  به  سیاستمدار  یک  امام)ره(  حضرت  اساسا  که 
مصطلح  نبوده اند. آن حضرت با انگیزه سیاسی حرکت 
خود را آغاز نکرد و بمانند بسیاری از سیاستمداران که 
عمل  کنند،  می  تلقی  خود  غایی  هدف  را  سیاست 
سیاست  و  بازی  سیاست  وقتی  که  است  بدیهی  نکرد. 
هدف  به  رسیدن  برای  شود،  تبدیل  هدف  به  ورزی 
امام یک  از هر وسیله ای  استفاده می شود. حضرت 

عنصر سیاسی نبود؛ ایشان دارای شخصیت چند وجهی 
بودند. شخصیت چند وجهی که بعضی وجوه آن در 
تضاد ظاهری با هم نیز بوده اند. انسان های تاریخ ساز 
عموما از ویژگی ها و صفات شخصیتی )چه ذاتی و چه 
اکتسابی( متضاد )البته( در ظاهر برخوردارند. چنانچه 
مشهوری  تعبیر  علی)ع(  امیرالمومنین  باره  در  که 
وجود دارد که حضرت جامع اضداد بود. به این معنا 
میدان  مبارز  هم  و  عارف  هم  زاهد،  هم  حضرت  که 
جنگ بود. این صفات کمتر در کسی جمع می شود. 
از داستان های  یکی  به  اشاره  با  دکتر علی کمساری 
مثنوی اظهار کرد: در مثنوی نقل است که  زاهدی 
نعره  با  ادعای شجاعت کرد؛ رفت به میدان جنگ و 
برای جهاد  افتاد!  زمین  بر  و  بیهوش شد  پهلوان  یک 
نعره دشمن را هم  اما زهره یک  فی سبیل اهلل رفت 
نداشت. اما امیرالمومنین)ع( که از او به جامع اضداد 
یاد می شود، آنقدر در اوج شجاعت بوده که تبدیل 
اعصار  همه  در  بشریت  تاریخ  در  شجاعت  مصداق  به 
می شود. حضرتی که شجاع، زاهد و خلیفه مسلمین 
طفل  یک  اشک  دیدن  از  قدرتش  اوج  در  بود،   
یتیم زانویش به لرزه میافتد و در خود فرو می ریزد. 
کمساری تصریح کرد: داستان معروفی نقل است که 

مادری که خلیفه مسلمین را نمی شناخت و او را نفرین 
می کرد  امیرالمومنین)ع( از او می پرسد مگر علی در 
به جنگ رفته  او گفت که شوهرم  حق تو چه کرد؟ 
حضرت   . نداریم  خانه  در  غذایی  ما  و  شده  شهید  و 
غذای آنها را تامین و آرد برای او تهیه و تنور او را 
مهیا می کند و وقتی زن مشغول پختن نان می شود 
حضرت بچه یتیم را بر پشتش سوار می کند با خدا راز 
و نیاز کرده و طلب بخشش می کند و با دست خودش 
غذا بر دهان آن بچه شهید می گذارد. این صفات در 

ظاهر متضاد و متعارضی است.
معاون فرهنگی و هنری موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
شخصیتی  چنین  هم  )ره(  امام  حضرت  کرد:  اظهار 
علمی  وجوه  و  شخصیت  لحاظ  به  حتی  ایشان  دارد. 
امام  معاصریِن  در  که  دارد  ای  تلفیقی  مشرب  یک 
کمتر شاهد آن هستیم. حضرت امام یک فقیه، عارف، 
این  که  بوده  بزرگی  اخالقمدار  و  مفسر   ، فیلسوف 
افزود:  وی  شود.  می  جمع  نفر  یک  در  کمتر  صفات 
کسی  بود.  تلفیقی  مکتب  یک  دارای  امام  حضرت 
و  در خود جمع کرده  را  متفاوت  ظاهر  به  علوم  که 
و در عین  بود  برخوردار  متفاوت  بینی  از یک جهان 
حال سیاستمدار هم بود در زمانی که سیاست ورزی 

و مبارزه از نظر عده ای حرام اعالم می شد و آخوند 
های مقدس مآب و متحجرین، سیاست ورزی را حرام 
می دانستند، حضرت امام اهل سیاست بود و سیاست 
نگاه می  دنیا  به  سیاستمدارانه  و  ورزی هم می کرده 
جریان  یک  نیز  دوران  آن  در  که  این  مهمتر  و  کرد 
سیاسی عظیمی را نیز رهبری می کند. آنچه مهم است 
این که این وجوه به ظاهر متضاد در نهایت یک هدف 

را دنبال می کند و در نگاه کلی تضادی با هم ندارد.
معاون فرهنگی و هنری موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
با ضروری خواندن شناخت شخصیت امام برای نسل 
جوان تاکید کرد:  ظلم به حضرت امام)ره( و اندیشه 
اوست که ما ایشان را تک بعدی را معرفی کنیم. نباید 
هر کسی از ظن خودش یار اندیشه امام بشود.  دکتر 
کمساری افزود: ظلم بیشتر این است که حضرت امام 
از منظر تنگ احزاب و گروه ها و افراد سیاسی معرفی 
خواهیم  می  شود  می  انتخابات  امروز  یعنی  شود. 
در  را  امام  سخنان  از  بخشی  که  بیاورد  رای  گروهی 
سیاسی  گروه  یک  برای  و  شده  گفته  خاص  مقطعی 
مشخص اعالم کرده آنرا مطرح کرده و برش بزنیم از 
که  بگیریم  را  نتیجه  این  وبعد  کنیم   پخش  تلویزیون 
دولت  فالن  مخالف  که  بوده  این  امام  منظور  خب 
و جناحی   ابزاری و خطی  استفاده  یعنی  اینها  نباشید! 
از فرمایشات حضرت امام. این ظلمی بزرگ و مضاعفی 
است که بخشی از بدنه جامعه احساس کند که حضرت 
امام متعلق به آنها و بخش عظیم تری هم فکر کنند که 
حضرت امام در مقابل آنها است. در حالیکه همه می 

دانند که حضرت امام چگونه رهبری کرد.
مجمع  انشعاب  موضوع  به  اشاره  با  کمساری  دکتر 
روحانیون از جامعه روحانیت و برخورد امام با کثرت 
گرایی تصریح کرد: وقتی عده ای از روحانیون جامعه 
انقالبِی  سیاسی  تشکل  یک  عنوان  به  مبارز  روحانیت 
ریشه دار، قصد انشعاب کردند و بعد مجمع روحانیون 
شدند.  مواجه  امام  استقبال  با  دادند،  تشکیل  را  مبارز 
تک  و  بعدی  تک  قرائت  تنها  نه  امام)ره(  حضرت 
صدایی مخالف بود بلکه با قرائت های مختلف سیاسی 
که  آنچه  افزود:  وی  کرد.  می  برخورد  باز  آغوش  با 
مهم است این است که برگزاری این دوره ها از این 
کردم؛   مطرح  نیز  قبال  است.  اهمیت  حائز  بسیار  زوایا 
معرفی حضرت  درباره  امام  گرانقدر حضرت  یادگار  
امام می فرمایند:  ما نباید امام را بصورت کاریکاتوری 
رسا  تعبیر  نیزهمین  بنده  کنیم. خالصه سخنان  معرفی 
است. در کاریکاتور نسبت چهره افراد بهم می ریزد.  
یعنی چشمی که یک نسبت معینی در صورت دارد، به 
صورت غیر طبیعی بزرگتر و یا کوچکتر می شود ؛ بینی 
، گوش و غیره. ولی هیچکس نمی تواند بگوید که این 
نیست  هم  هست.  یا  و  نیست  فالنی  تصویر  کاریکاتور 
اندیشه  با  ما  اگر  که  است  بزرگی  آفت  هم هست.  و 
کنیم.  برخورد  کاریکاتوری  امام  حضرت  شخصیت  و 
بخشی را بزرگ کنیم و بیشتر از حد طبیعی نشان دهیم 
حتی  و  کرده  کوچک  پسندیم  نمی  که  را  بخشی   و 
ندانیم  بشود که  معرفی  امامی  نهایت  و در  محو کنیم 
که امام هست یا امام نیست. این آسیب جدی است که 
من از برگزار کنندگان می خواهم که مراقبت کنند. 
دوره ای که شما  اکنون در آن بسر می برید ، دوره 
ای تخصصی است  و همه ما در حد امکان باید تالش 
کنیم که چهره ای کامل ، درست و جامعی از حضرت 
امام )ره( ارائه کنیم ؛ آنوقت مخاطب ما خواهد فهمید 

که امام که بود و چه کرد.
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آئین های کرمان
 در ماه رمضان

مردم کرمان همزمان با ماه مبارک رمضان با برپایی 
آیین هایی از جمله  اهلل رمضونی، کلید زنی و مراسم 
27 ماه رمضان برگ دیگری از فرهنگ و رسوم غنی 
کرمان زمین در ماه مهمانی خدا را رقم می زنند که 
به برخی از آنها اشاره می شود، نکته قابل توجه آن 
که باید مراقب بود تا آموزه های دینی با بدعت یا 

خرافات عجین نشود.
اهلل رمضونی

رمضان،  اهلل  در ماه  کرمان  مردم  مراسم   جمله  از 
رمضونی است. عده ای از جوانان هر محله در این 
رسم گرد هم می آیند و شب های  ماه رمضان بر در 
خانه ها می زنند و با اذن صاحبخانه قطعه شعری را به 

این مضمون می خوانند:
اهلل اهلل رمضون / شیخ شیده اهلل باس خزون/ رمضون 
بقربونش  گوساله  و  گو  کنید/  نومش  خوش  اومده 
کنید/ گو و گوساله که دستت نرسید/ خروس یکساله 

قربونش کنید
باشی  پیغمبر  پیش   / نیاز  و  ناز  با  دادی  خیر  که  تو 
سرفراز / این در خانه رو ور )به( روزه/ صاحب این 
خونه مخمل دوزه/ این در خونه که رو ور مشهده/ 

صاحب این خونه داماد نشده
زیر  باشین/  سالمت  که  کردم  /سالم  بله  بله  بله  بله 
لم سبز محمد باشین / شیر علی، شیر علی یا صاحب 
صاحب   / روزه  روبر  که  خونه  این   / علی  شیران 
خونه که مخمل دوزه / شیر علی، شیر علی یا صاحب 
اون  از  ما   / اومدیم  باال  باالی  آن  از  علیما  شیران 
صندوق اعالء اومدیم داره می باره دانه دانه / اول 
باشین /  آمدیم زدولتخانه/ سالم کردیم که سالمت 
یا  یا گناهی،  ثوابی،  یا   / باشین  علم سبز محمد  زیر 

کاسه آبی
رمضان  شب های  ماه  طول  در  بیشتر  اهلل رمضونی 
بدین  و  می گیرد  انجام  نوجوانان  و  جوانان  توسط 
طریق است که عده ای از این جوان ها به در خانه ها 

می روند، اشعاری می خوانند و صاحبخانه در خانه را 
باز می کند یا از باالی پشت بام خانه یا دیوار، روی 
باعث  آب  که  باورند  این  بر  و  می ریزد  آب  آنان 
شعف و شادی و خوشحالی می شود. پس از این که 
شعرخوانی تمام شد صاحبخانه هدایایی که بستگی به 
توان مالی اش دارد ازجمله خوراکی یا پول یا هر 
چیز دیگری به جوانان می دهد و  آنها برمی گردند. 
کسی نمی داند که این سنت چند سال پیش برگزار 
آن  قدمت  که  این  است  مسلم  آنچه  اما  می شده 
در  سنت  اهلل رمضونی  در  است.  100سال  از  بیش 
دارد  وجود  انباردار  یک  و  سرگروه  یک  گروه  هر 
هدایای  صندوق دار  و  می خواند  شعر  سرگروه  که 
این  نیز  پایان  در  و  می کند  دریافت  را  صاحبخانه 
این  می شود.  تقسیم  محله  هر  مستمندان  بین  هدایا 

سنت همچنان در شهر کرمان ادامه دارد.

کلید زنی
انجام  مردم کرمان که همچنان  دیگر  از سنت های 
در  خانمی  رسم،  این  در  است.  کلیدزنی  می شود 
که  به طوری  چادر  با  خود  پوشاندن  با  شب  طول 
سرمه دان،  آینه،  آن  در  که  را  سینی ای  نشود  دیده 
است  گرفته  قرار  کریم  قرآن  و  شیرینی  یا  نبات 
محله  اهالی  خانه های  در  به  و  می گیرد  به دست 
می رود .گفته می شود، در کلیدزنی اجرا کننده باید 
امری  صرف  را  هدایا  که  باشد  کرده  نیت  قبل  از 
برخی  که  عقیده اند  این  بر  عده ای  البته  کند.  خیر 
الکی  و  می پوشانند  کامال  را  خود  چهره  زنان  از 
همسایه ها  خانه های  در  پشت  و  می گیرند  به دست 
بر  ضرباتی  کوبیدن  با  و  نشسته  محله  یک  اهالی  و 
دعوت  مالی  کمک های  دادن  به  را  صاحبخانه  آن 
چون  پاسخ هایی  صاحبخانه  سوی  از  .اگر  می کنند 
»چراغ بیاور« یا »قند و شیرینی بیاور« داده شود در 
این صورت زن کلیدزن امیدوار شده و کمک هایی 
را دریافت می کند درغیر این صورت محل را ترک 
نیمه  بیشتر در شب های قدر و از  می کند .کلیدزنی 
دیده  گاهی  البته  می شود.  شروع  رمضان  دوم ماه 
می گیرد  انجام  کلیدزنی  نیز  اول  نیمه  در  که  شده 
ولی آنچه بیشتر رایج است نیمه دوم و شب های قدر 

است.
صرف این که کلیدزن فقط زن باشد درست نیست و 

کلیدزن می تواند مرد هم باشد اما از آنجا که چادر 
است. در  فکر می کنند که زن  مردم  است  پوشیده 
و  برمی دارد  الک  یک  کلیدزن  کلیدزنی،  سنت 
داخل آن شیرینی یا نبات، سرمه دان، آینه، قرآن و 
یک کلید چوبی می گذارد و به در هر خانه  ای که 
تا  می زند  الک  یا  خانه  در  به  چوبی  کلید  با  رسید 
برای روشنایی  .صاحبخانه  باز کند  را  صاحبخانه در 
یا  نبات  از  برای شیرین کامی  نگاه می کند،  آینه  در 
به چشم می زند و  برای شادکامی  از سرمه  شیرینی، 
بعد از اینکه این کار ها را انجام داد، مقداری وسیله 
نیز داخل الک می گذارد.کلید زن نباید تا آخر این 
نشود  شناخته  که  این  خاطر  )به  بزند  حرف  برنامه 
می داند  که  صاحبخانه  پایان  در  و  نمی زند(  حرف 
می گوید:  آمده،  حاجت  طلب  برای  کلیدزن 

ان شاءاهلل حاجت روا بشید.

رسم بیست  و هفتم  ماه رمضان
از دیگر مراسم ماه رمضان در کرمان، رسم بیست  و 
هفتم  ماه رمضان است. در روز 27رمضان بین نماز 
سفید  پارچه  از  بیشتر خانم ها کیسه ای  و عصر،  ظهر 
می دوزند و در داخل آن پول می گذارند و در آن  
آن  پولشان،  و  روزی  برکت  برای  و  می دوزند  را 
اگر  کرمان  در  می کنند.  نگهداری  خانه  داخل  را 
کسی قرار است پارچه ای برای خیاطی آماده کند 
در همین روز 27ماه رمضان آن را در مسجد برش 
می زنند )البته دخترهای دم بخت این کار را انجام 
می دهند( و سنت آن بدین گونه است که چادر را 
فاطمه  نامشان  که  خانم  نفر  هفت  و  می زنند  برش 
است باید این چادر را برای آن دختر کوک بزنند 
تا بختش گشایش یابد و اعتقاد دارند که با این کار 
مرد زندگی آنان پیدا می شود .در همین روز پس 
از نماز ظهر و عصر، کسانی که مشکل دارند، برای 
به  و  جدا  جو  40دانه  مشکالتشان  یا  کار  گشایش 
هرکدام از این جوها یک قل هو  اهلل و در مجموع 
40 قل هو اهلل می خوانند و با آب وضو تا 3روز آنها 
را خیس می کنند و بعد از 3روز جو ها را می کارند 
می دهند  آب  جوها  این  به  وضو  آب  با  روز  هر  و 
آنان  مشکالت  از  گرهی  که  است  این  باورشان  و 
ایجاد  مشکالتشان  در  گشایش  و  می شود.  برداشته 

می شود.
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اعزام کاروان های حج 
تمتع 

اعزام  از  کرمان  استان  زیارت  و  حج  سازمان  مدیر 
داد.  خبر  کرمان  استان  تمتع  حج  کاروان های 

حجت االسالم روح اهلل صاحبی گفت: هزینه  سفر حج 
از سوی دولت عربستان بالغ  بر 13 تا 17 میلیون اعالم 
شده است. وی افزود: با پیگیری های سازمان حج و 
زیارت کشور این مبلغ به حداقل 11 میلیون و ۸۸0 
هزار تومان و حداکثر 12 میلیون و 6۸0 هزار تومان 
کاهش  یافته است. مدیر سازمان حج و زیارت استان 
کرمان  استان  از  نفر   2۸00 این که  بیان  با  کرمان 
می شوند،  اعزام  تمتع  حج  به  کاروان   21 قالب  در 
تا 21  تاریخ 23 فروردین  زائران در  ثبت نام  گفت: 
در  تومان  میلیون   10 مبلغ  با  امسال  اردی بهشت 
در  مهم  این  که  انجام  شده  ایران  ملی  بانک  شعب 
سال 94 با هشت میلیون و 600 هزار تومان تا سقف 
9 میلیون و 700 هزار تومان با توجه به شرایط اعزام 
عواملی  افزود:  صاحبی  است.  یافته  تغییر  کاروان ها 
افزایش  دالر،  قیمت  افزایش  و  ارز  نرخ  تغییر  مانند 

و  هتل آپارتمان ها  مانند  سفر  هزینه های  کاهش  و 
افزایش  و  کاهش  در  ماشین  حمل ونقل  کرایه ی 
به  اشاره  با  وی  است.  مؤثر  حج  ثبت نام  هزینه ی 
افتاد  اتفاق  ناگواری که در سال های گذشته  وقایع 
گفت: با پیگیری های انجام شده از سوی سازمان حج 
و زیارت کشور، خون بهای افرادی که در حادثه ی 
رسیدند،  شهادت  به  عربستان  در  جرثقیل  سقوط 

پرداخت می شود.
بیان  با  کرمان  استان  زیارت  و  حج  سازمان  مدیر 
آغاز  امسال  مرداد  ماه   10 از  زائران  اعزام  این که 
هنوز  کرمانی  زائران  اعزام  زمان  افزود:  می شود، 
اعالم می شود.  پرواز  زمان  به  بسته  و  نیست  مشخص 
وی بیان کرد: کاروان ها از شهرستان های شهربابک، 
انار، رفسنجان، زرند، سیرجان، بم، جیرفت، بردسیر، 

کوهبنان و کرمان اعزام می شوند.

اعزام 140 نفر 
برای بازسازی
 عتبات عالیات

 در استمرار اعزام داوطلبان خدمت در امر بازسازی و 
مقاوم سازی کربالی معال، از ابتدای سال جاری 13۸ 

نفر از استان کرمان به کربال اعزام شده اند.
استان  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  فرهنگی  معاونت 
کرمان گفت: در استمرار اعزام داوطلبان خدمت در 
ابتدای  از  معال،  مقاوم سازی کربالی  و  بازسازی  امر 
به کربال اعزام  از استان کرمان  نفر  سال جاری 13۸ 

شده اند.
افراد  این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  بیدشکی  محمد 
ابتدا به صورت افتخاری و در طرح یک ماهه اعزام 
اعزام  برای  نیاز  صورت  در  آن  از  پس  و  می شوند 

دستمزد  و  می شود  بسته  قرارداد  آن ها  با  مجدد 
داوطلبان  که  اعزام ها  این  در  گفت:  می گیرند.وی 
با عشق و عالقه ثبت نام می کنند و مدت ها در نوبت 
که  است  نیاز  مورد  مختلفی  تخصص های  می مانند؛ 
بتن ریز،  نقشه بردار،  نقاش،  به  می توان  جمله  آن  از 
و  ساده  کارگر  بّنا،  آرمانوربند،  جوش کار،  برق کار، 
حّفار اشاره کرد. بیدشکی افزود: معموال در بین اعزام 
شوندگان نیز از اقشار مختلف از جمله استاد دانشگاه، 

دانشجو، طلبه، فرهنگی و کارگر حضور دارند.

رسمی  افتتاح  با  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
کرمان  مرکز  صداوسیمای  خبرگزاری  استانی  صفحه 
، آخرین و تازه ترین خبرهای استان در این سایت به 
نشانی kermaniribnews.ir در اختیار مخاطبان قرار 

می گیرد.

مراسم افتتاح رسمی سایت خبرگزاری 
صدا وسیما در استان کرمان همزمان 
حسن  امام  خجسته  میالد  سالروز  با 
عسکری علیه السالم و با حضور نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان 
صدا  خبرگزاری  رییس  همچنین  و 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران و مسئوالن و 
دست اندرکاران رسانه های استان برگزار شد . با 

راه اندازی صفحه استانی خبرگزاری صدا و سیما از این 
به بعد مخاطبان صدا و سیما ، می توانند عالوه بر اطالع 

سریع از رویدادها و اخبار، گزارش ها و فیلم های خبری 
مورد عالقه خود را از طریق این سایت تماشا کنند.

با حضور حجت االسالم زائریرونمایی شد؛

هشت بهانه کوچک
 برای یادآوری

در  یادآوری«که  برای  کوچک  بهانه  مستند»هشت 
خصوص سیره و منش امام موسی صدر ساخته شده 
است، با حضور حجت االسالم  دکتر محمدرضا زائری 
صدر  موسی  امام  تحقیقاتی   – فرهنگی  مؤسسه  در 

رونمایی شد.
چند  فایل   ۸ اساس  بر  که  ای  دقیقه   40 مستند  این 
رسانه ای کمتر دیده شده از امام موسی صدر ساخته 
شده است، به بررسی ابعاد شخصیتی ایشان می پردازد 
با برخی از نزدیکان و عالقه مندان به  و در مصاحبه 
آثار امام موسی صدر، برخی از ویژگی های فردی 

و اجتماعی ایشان را تشریح می کند. در این مستند 
سفیر  مهتدی  محمدمهدی  از جمله  مختلفی  افراد  با 
زائری،  االسالم دکتر محمدرضا  ایران، حجت  سابق 
ایران و  لبنان در  امل  نماینده جنبش  پیغامی،  عادل 
برخی دیگر از نزدیکان امام موسی صدر مصاحبه شده 
است. امیر پژمان حبیبیان تهیه کننده مستند »هشت 
بهانه کوچک برای یادآوری« بعد از اکران مستند در 
شخصیت  به  پرداختن  اهمیت  به  کوتاهی  گفتگوی 
کنون  تا  من  گفت:  و  کرد  اشاره  صدر  موسی  امام 
سازی  مستند  حوزه  در  متعددی  و  متفاوت  کارهای 
انجام داده ام ولی این کار برای من ارزشی به مراتب 
باالتر از سایر فعالیت های کاری ام دارد. وی ادامه 
داد: آنچه که امروز از امام موسی صدر برای ما درس 
آموز است، شخصیت همه جانبه ایشان و تعامل با گروه 
ها و جریان های مختلف است که به نظرم از آن می 

توان با عنوان حلقه مفقوده در جامعه 
امروز ایران یاد کرد.

حبیبیان خدمت به خلق را از اقدامات 
و  دانست  لبنان  در  صدر  امام  دائمی 

افزود: همان طور که در بخشی از مستند به آن اشاره 
مردم  به  کمک  برای  صدر  موسی  امام  است،  شده 
فقیر جنوب لبنان، حرفه قالیبافی را با کمک یکی از 
این  با  و  داد  آنها آموزش  به  قالیباف کاشانی  اساتید 
کار توانست با بسیاری از معضالت اجتماعی در جنوب 

لبنان مبارزه کند و آنها را ریشه کن نماید.
برای  کوچک  بهانه  »هشت  مستند  است  گفتنی 
تهیه شده  اسالمی  انقالب  مستند  خانه  در  یادآوری« 
و به مناسبت سالگرد ربایش امام موسی صدر در روز 
جمهوری  سیمای  از   23 ساعت  شهریور   ۸ دوشنبه 

اسالمی ایران پخش خواهد شد.

افتتاح صفحه استانی
 خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان
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پرسه در حوزه آموزش و پژوهش کرمان







و  دینامیکی  های  سیستم  کنفرانس 
 9۵ ماه  21آذر  هندسی،  های  نظریه 
و  اسالم  فرهنگ  دانشکده  صبا  تاالر  در 
شد. باهنربرگزار  شهید  دانشگاه  ایران 

شهید  دانشگاه  استاد  موالیی؛  محمدرضا  دکتر 
باهنر کرمان و رئیس پژوهشکده ریاضی ماهانی، 
توضیحاتی راجع به سیستم های دینامیکی و نظریه 
های هندسی بیان کرد و هدف این کنفراس ها 
دانست.  علمی  اطالعاتی  سیستم  یک  ارائه  را 
شاخه  رئیس  تومانیان؛  پروفسور  ادامه  در 
این  معرفی  به  ایرانیان؛  فرهنگستان  ریاضی 
را  زیر  اهداف  وی  پرداخت.  فرهنگستان 
دانست: فرهنگستان  این  وظایف  جمله  از 

دانش مرزهای  گسترش  جهت  در  1-کوشش 
وفنی علمی  وضعیت  تحلیل  و  2-بررسی 
پژوهشگران و  دانشمندان  ترقیب  و  تشویق   -3
دانشمندان به  علمی  نشان  و  جایزه  4-اعطای 

های  فعالیت  خالصه  تومانیان؛  پروفسور 
کرد: بیان  ذیل  شرح  به  را  فرهنگستان 

بازدید از دانشگاه های مجری تحصیالت تکمیلی، 
نامه به صدا و سیما، بیانیه ساالنه، اظهار نظر در برنامه 
جامع علمی کشور، ایجاد جایزه پژوهشگر جوان 
با نام جایزه ابوریحان بیرونی و برگزاری سمینار.

معاون  زاده؛  احتشام  مریم  دکتر  ادامه   در 
پژوهشی و فناوری دانشگاه باهنر؛ سخنرانی خود 
را با موضوع معرفی دانشگاه و نقش علم ریاضی 

راهبردی)در  های  برنامه  تحقق  ارزیابی  در 
نمود. ارائه  فناوری(  و  پژوهش  حوزه 
وی ابتدای سخنان خود را با توضیحاتی راجع به 
مرحوم مهندس علیرضا افضلی پور و شکل گیری 
دانشگاه شهید باهنر آغاز کرد و در ادامه افزود: 
رسالت سنگین پژوهش و فناوری؛ ارتقاء حیثیت 
رتبه علمی کشور در سطح بین المللی، اثر بخشی 
اجتماعی و تولید ثروت و محوریت توسعه جامعه 
با رویکرد دانش بنیان، است. دکتر احتشام زاده  
بیان کرد: نقش علم ریاضی در تعیین میزان تحقق 
است. اهمیت  حائز  بسیار  راهبردی  های  برنامه 
پس از آن سخنرانی های تخصصی و کلیدی این 
گردید. برگزار  مختلف  های  سالن  در  همایش 
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گفت وگو با نفر برتر جایزه ابن سینا

 تصحیح انتقادی 
رساله ای عرفانی

رساله  هفت  انتقادی  »تصحیح  درباره  کرمانی،  دهش  مسعود  دکتر  پایان نامه 
آزاد  دانشگاه  سال  کتاب  جایزه  دومین  در  ولی«  نعمت اهلل  شاه  از  عرفانی 

اسالمی»ابن سینا« به عنوان پایان نامه برتر انتخاب شد.
دکتر مسعود دهش متولد 13۵۵ است که وی دوره کارشناسی خود را در رشته 
مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه باهنر کرمان، مقطع کارشناسی ارشد را در رشته 
عرفان اسالمی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و دوره دکتری را 
در رشته تصوف و عرفان اسالمی در این واحد دانشگاهی گذرانده و اکنون در 
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در حال سپری کردن دوره پسا دکتری 

است.
پایان نامه می گوید:  این  نیز هست، درباره  ایران  نخبگان  ملی  بنیاد  او که عضو 
و  است  ای  مقابله  یا  قیاسی  شیوه  دو  به  خطی  نسخ  و  قدیمی  متون  »تصحیح 
یا  است  انتقادی  تصحیح  یا  شود  می  انجام  روش  دو  به  نیز  ای  مقابله  تصحیح 

التقاطی.«
»در  می کند:  اظهار  محقق  این 
تصحیح این هفت رساله از شاه نعمت 
هر  از  که  این  به  توجه  با  ولی،  اهلل 
دست  به  نسخه  یک  از  بیش  رساله 
آمده است و این رساله های عرفانی 
شیوه  از  است  نبوده  فرد  به  منحصر 
مقابله ای و به سبک انتقادی استفاده 
شده است. به این معنی که یک نسخه 
که از همه قدیمی تر و نزدیک تر به 
زمان مولف است البته با امعان نظر به 
کم غلط تر و محقق تر و منقح تر و 
کامل و واضح بودن و رعایت برخی 

نکات فنی دیگر در امر تصحیح، این نسخه به عنوان نسخه اصل یا اساس، مالک 
و مناط کار تصحیح قرار می گیرد و با نسخه یا نسخ بدل مقابله می شود و همه 
شود.  می  ثبت  پاورقی  در  موارد  ترین  جزیی  در  حتی  روایت ها  و  اختالفات 
منظور از روش انتقادی این است که در نهایت متن تصحیح شده را تا حد امکان 
به صورت اصلی و حقیقی خود و به متنی که خود مولف نوشته است، نزدیک 
کرد. در تصحیح این هفت رساله عرفانی از شاه نعمت اهلل ولی از روش التقاطی 

که به تاریخ تحریر نسخه ها اهمیت نمی دهد، پرهیز شده است.«
شاه  از  عرفانی  رساله  هفت  این  انتقادی  تصحیح  »برای  می دهد:  ادامه  وی 
ملک،  تهران،  دانشگاه  ملی،  کتابخانه های  مخطوطات  بخش  از  ولی،  نعمت اهلل 
یافتن نسخه های موجود کار خود را آغار  از  مجلس و مرعشی استفاده و پس 
کردم، به عنوان مثال جناب شاه نعمت اهلل ولی صاحب رساله ای در تفسیر سوره 
حمد بوده که سه نسخه از این رساله در کتابخانه مجلس و یک نسخه در کتابخانه 

ملک موجود است.«
»در  می کند:  اضافه  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سال  کتاب  جایزه  دومین  برگزیده 
تصحیح این رساالت عرفانی یک نسخه به عنوان اساس کار انتخاب شده است تا 
متن اصلی حفظ شود و همه اختالفات با نسخه بدل ها با رعایت امانت در پاورقی 
ثبت شده است و سعی شده است تا با مقابله ای دقیق کلمه یا عبارتی که از لحاظ 
درستی برتری دارد با تشخیص مصحح در متن اصلی وارد شود و به نسخه اصل 

افزوده شود تا نسخه اساس از اعتبار علمی برخوردار باشد.«

این جایزه ابن سینا که در بخش ویژه پایان نامه ها، به یک مصحح نسخ خطی 
پژوهشگران  و  دانشجویان  اینکه  بر  باشد  انگیزه ای  ایجاد  می تواند  گرفت  تعلق 
رساالت  و  آثار  انتشار  و  تصحیح  به سراغ  رساله های خود  و  ها  پایان نامه  برای 
ارزشمند خطی از بزرگان تاریخ تفکر بروند که بخش عظیمی از میراث فرهنگی 

این مرز و بوم است.
دهش کرمانی که با استادان برجسته و چهره های ماندگار فلسفه و عرفان اسالمی 
همچون دکتر ویلیام چیتیک اسالم  شناس معروف و پژوهشگر برجسته آمریکایی 
و نیز، دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی و دکتر غالمرضا اعوانی در ارتباط است، 
موضوع رساله دوره پسا دکتری خود را با تایید موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 
ایران و بنیاد ملی نخبگان »تصحیح و تحشیه رساله نوریه از شاه نعمت اهلل ولی در 
ترجمه و تفسیر رساله مشکات االنوار امام محمد غزالی« با مقدمه ای در تحقیق 

در تفاسیر عرفانی آیه شریفه »اهلل نور السموات و االرض« انتخاب کرده است.
شاه  درباره  تحقیقات  و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانش آموخته  این 
شاه  نورالدین  سید  به  معروف  ولی  نعمت اهلل  »شاه  می گوید:  ولی  نعمت اهلل 
نعمت اهلل ولی کرمانی از عرفای قرن هشتم و نهم هجری قمری است که آثار 
اسالمی  عرفان  و  تصوف  حوزه  در  برجسته ای  شاگردان  و  مهم  های  رساله  و 
بیشتر  که  آمده  به دست  ولی  اهلل  نعمت  شاه  از  رساله  تقریبا1۵0  تاکنون  دارد. 
این رساالت تصحیح و چاپ شده است و برخی نیز همچنان به صورت خطی در 
بخشهای مخطوطات کتابخانه ها موجود است که حقیر نیز برای اولین بار هفت 
رساله خطی از ایشان را به عنوان رساله دکتری با عنوان:»تصحیح انتقادی هفت 
رساله عرفانی از شاه نعمت اهلل ولی« 
با مقدمه ای در شرح احوال، خدمات 
اهلل  نعمت  شاه  جناب  اجتهادات  و 
تاریخ  در  کرمان  مکتب  نقش  و  ولی 
با راهنمایی  تفکر و تصوف اسالمی و 
و  فیلسوف  استاد  هدایت های  و 
غالمحسین  دکتر  آقای  جناب  عارفم 
ابراهیمی دینانی)معلم رابع( به چاپ 

رساندم.
االنوار  قاسم  »شاه  می افزاید:  وی 
تبریزی، شرف الدین علی یزدی، شاه 
اصفهانی  ترکه  ابن  شیرازی،  داعی 
صاحب تمهید القواعد و شیخ آذری 
طوسی از شاگردان برجسته شاه نعمت اهلل ولی و از مروجین مکتب فکری کرمان 

و طریقت نعمت اللهیه بوده اند«.
اظهار  است،  تفکر  یک  طریقتی  هر  پشت  که  این  بیان  با  کرمانی  دهش  دکتر 
می کند: »برای آشنایی با طریقت نعمت اللهی باید بدانیم که اندیشه ها و افکار 

شاه نعمت اهلل ولی که این طریقت منسوب به ایشان است چه بوده است.
حضرت موالنا در شعری می گوید:

ای برادر تو همه اندیشه ای
مابقی خود استخوان و ریشه ای

ماهیت تصوف تفکر است همچنان  که فلسفه یعنی اندیشیدن. تصوف و فلسفه که 
مهمترین شاخه های الهیات و معارف اسالمی هستند هر دو به اندیشیدن و تفکر 
کردن در وحدت و وجود می پردازند و تاکید بر تفکر کردن و اندیشیدن در 
ارادتمندان و شاگردان خویش می  به  و  را دارند  بنیادین هستی  و  مهم  مسایل 
باالتر از تفکر نیست و جهان منهای تفکر،  آموزند که سالک فکر است و چیزی 

آشوب است.«
مقام برگزیده دومین جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه مالصدرا 
بنیان گذار حکمت متعالیه و مکتب فلسفی اصفهان تحت تاثیر شاه نعمت اهلل ولی 
بوده است، می گوید: »دوران شاه نعمت اهلل ولی و شاگردان وی در قرن هشتم 
و نهم هجری قمری به مکتب کرمان معروف است و این مکتب فکری در تاریخ 
تفکر اسالمی در حد فاصل مکتب مراغه و مکتب اصفهان قرار دارد. در دومین 
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همایش مکتب فلسفی اصفهان که اسفند 9۵ در دانشگاه اصفهان برگزار شد، مقاله 
با عنوان: »تاثیر مکتب کرمان بر مکتب اصفهان« در کتاب مجموعه  این جانب 
مقاالت برگزیده همایش منتشر خواهد شد. در این مقاله که در واقع بخشی از 
اشاره  تفکر اسالمی  تاریخ  نقش مهم مکتب کرمان در  به  ام است،  مقدمه رساله 

کرده ام و اینکه بدون مکتب کرمان، مکتب اصفهان متصور نیست.
همچنین یکی از این هفت رساله عرفانی تحت عنوان: »بیان خلت خلیل اهلل از 

شاه نعمت اهلل ولی در ترجمه و تفسیر رساله ما ال یعول علیه ابن عربی« در سالنامه 
تخصصی فلسفی- عرفانی اشراق به سرویراستاری دکتر یانیس اشوتس که توسط 
بنیاد مطالعات اسالمی روسیه و حاصل همکاری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 
ایران و انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه می باشد در مسکو به زبانهای روسی، 

انگلیسی و فرانسوی منتشر خواهد شد«.
 این محقق حوزه تصوف و عرفان اسالمی درباره دلیل عالقه و گرایش خود به 
این حوزه اظهار می کند: »بنده کارشناسی خود را در رشته مهندسی گیاه پزشکی 
گرفتم اما عالقه وافری به ادامه تحصیل در رشته تصوف و عرفان اسالمی داشتم 
و به همین دلیل در سال 13۸1 با قبولی در رشته عرفان اسالمی و بنا بر توصیه 
و ارشادات پدرم جهت، ادامه تحصیالت تکمیلی از کرمان به تهران آمدم و در 
رشته عرفان اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران 
که در آن سالها تنها پایگاه رشته عرفان اسالمی در دانشگاه های ایران محسوب 
با عنوان: »شرح احوال، آثار  نامه دوره ارشدم را  می شد ثبت نام کردم. پایان 

و آراء عرفانی شیخ عبداهلل دهش کرمانی« و به پیشنهاد و اشارت استاد ارجمندم، 
جناب آقای دکتر اسماعیل منصوری الریجانی نگاشتم. این پایان نامه در سال 13۸7 
توسط مرکز کرمان شناسی چاپ و منتشر شد. پس از دفاع از پایان نامه ارشد به 
تحقیق و پژوهش در کنار فعالیت کشاورزی مشغول شدم و مدت کوتاهی نیز در 
آمریکا سکونت داشتم. پس از بازگشت از آمریکا، در سال 1391 با کسب رتبه اول 
در آزمون کتبی و مصاحبه، وارد دوره دکتری شدم و در بهمن ماه 1394 از رساله 

خود با درجه عالی و کسب نمره 19 دفاع کردم و هم اکنون نیز به عنوان محقق پسا 
دکتری در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مشغول فعالیت هستم«.

وی با قدردانی از اقدام دانشگاه آزاد اسالمی در برگزاری جایزه کتاب سال به 
می گوید: »برگزاری چنین جشنواره هایی از تاثیر و اهمیت خاصی برخوردار است 
و باعث ایجاد انگیزه بین دانشجویان و استادان می  شود. متاسفانه با توجه به این 
که بسیاری از موضوعات پایان نامه ها و محتوای رساله ها تکراری است و فقط نام و 
عنوان آن تغییر می کند، این جایزه ابن سینا که در بخش ویژه پایان نامه ها، به یک 
مصحح نسخ خطی تعلق گرفت می تواند ایجاد انگیزه ای باشد بر این که دانشجویان 
و پژوهشگران برای پایان نامه ها و رساله های خود به سراغ تصحیح و انتشار آثار 
و رساالت ارزشمند خطی از بزرگان تاریخ تفکر بروند که بخش عظیمی از میراث 

فرهنگی این مرز و بوم است. 
غبار  و  شود  احیا  محققان  و  دانشجویان  توسط  فرهنگی  میراث  این  که  باشد 

مهجوریتی که بر آنان نشسته است زدوده شود«.

مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان با اشاره به تدوین سند جامع اوقات فراغت دانش آموزان در این 
استان گفت: این سند بنا به تاکید استاندار و به منظور ساماندهی هر چه بهتر اوقات فراغت دانش آموزان و 

استفاده از همه ی امکانات دستگاه های اجرایی در این راستا، تدوین شده است.
هزار   130 افزود:  سوادآموزی  نهضت  پشتیبانی  و  آموزش وپرورش  شورای  در  محسن بیگی  محمد  دکتر 
امسال 222  فراغت دانش آموزان شرکت کرده اند که  اوقات  دانش آموز طی سال گذشته در کالس های 
هزار  هشت  از  بیش  همچنین  داد:  ادامه  وی  گرفت.  خواهند  قرار  آموزش  مورد  راستا  این  در  نفر  هزار 
دانش آموز کرمانی در برنامه های اردویی آموزش وپرورش استان کرمان طی تابستان سال جاری شرکت 
خواهند کرد. مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان، بیان کرد: سامانه ی مشترک اوقات فراغت از سال 
امکانات همه ی دستگاه ها، در  بسیج  با  و  موازی کاری ها جلوگیری کرده  از  تا  راه اندازی می شود  آینده 
راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان گام های بزرگ تری برداشته شود. وی افزود: در سند جامع 
بتوانند بدون پرداخت  اوقات فراغت دانش آموزان کرمانی تاکید شده که فرزندان خانواده های محروم 
هزینه در کالس های اوقات فراغت شرکت کنند. وی با اشاره به تمرکز بخشی از برنامه ها در مناطق حاشیه ای و 
محروم، بیان کرد: حرفه آموزی یکی از اصول اصلی در برنامه های اوقات فراغت است. وی با اشاره به استفاده 
از امکانات سازمان ها برای ایاب و ذهاب دانش آموزان شرکت کننده در کالس های غنی سازی اوقات فراغت 
گفت: تابستان بهترین فرصت برای اجرای اهداف نظام درباره ی جوانان و نوجوانان است تا این دانش آموزان 
در مسیری قرار گیرند که همان مسیر انقالب است. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ثبت نام و 

تحصیل دانش آموزان اتباع بیگانه در استان کرمان مشابه دانش آموزان ایرانی است.

تدوین سند جامع 
اوقات فراغت 
دانش آموزان
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مقدمه:
مصرف آب آشامیدنی به مقدار فلزات سنگین باالتر از حد مجاز مخصوصا 
اثبات شده  و  بوده  انسان مضر  برای سالمتی  یا کروم  و  آرسنیک، جیوه 
است که در صورت وجود چنین موادی در آب احتمال ابتال به سرطان به 
طور قابل توجهی افزایش می یابد. تکنولوژی اکوسیو که بر مبنای تجمع 
الکتریکی فلزات سنگین و حذف مواد زائد از آب طراحی شده است و 
توسط شرکت دانش بنیان »طب و صنعت رهیاب« توسعه یافته، در دستگاه 
های تصفیه آب در اندازه های خانگی، اداری، روستایی و شهری به کار 
گرفته شده و حاصل آن سیستمی تمام اتوماتیک برای تصفیه مداوم آب 
با کیفیت استاندارد می باشد که به سهولت قابل بهره برداری توسط تمام 
افراد است. به عالوه این سیستم می تواند میزان دیگر مواد مضر از جمله 

جیوه، کروم، آهن، نیترات و فسفات را تا حد مجاز کاهش دهد.
سازمان  آشامیدنی  آب  در  سنگین  فلزات  حذف  باالی  اهمیت  دلیل  به 

بهداشت جهانی مقدار مجاز آرسنیک را به یک پنجم مقدار قبلی و به
عدد  ppb10 کاهش داده است. این در حالی است که در برخی روستاها 
و شهرهای کشورمان مقدار آرسنیک موجود در آب 4 تا 10 برابر حد مجاز
وجود  سنگین  فلزات  حذف  برای  مختلفی  های  روش  اگرچه  است.   
قبیل عدم حذف کامل عناصر  از  این روش ها دارای مشکالتی  اما  دارد 
انرژی،  از  رویه  بی  استفاده  زیست،  محیط  با  سازگاری  عدم  خطرناک، 
مواد  افزودن  به  نیاز  کار،  انجام  طوالنی  دوره  پیچیده،  تجهیزات  به  نیاز 
شیمیایی، تولید حجم غیر قابل قبول پساب و لجن و عدم توانایی در حذف 
آلودگی در مقدار زیاد می باشند. از این رو شرکت دانش بنیان »طب و 
صنعت رهیاب« جهت حذف فلزات سنگین به ویژه آرسنیک و همچنین از 
بین بردن مشکالت جانبی روش های دیگر، با استفاده از روش لخته سازی 
الکتریکی و تولید دستگاه تصفیه آب )اکوسیو( اقدام به حذف آرسنیک از 
آب آشامیدنی و رساندن آن به مقدار مجاز نموده است. دستگاه اکوسیو بر 
)الکتروکواوگوالسیون( که توسط  الکتریکی  لخته سازی  تکنولوژی  اساس 
سلول  شامل  دستگاه  این  است.  شده  تولید  رسیده،  ثبت  به  شرکت  این 
سیستم  شود(  می  انجام  آن  در  اصلی  واکنش  )که  الکتروکواگوالسیون 
لوله کشی،  فیلترها، شبکه  باد و آب، سنسورها،  برق، پمپ های  و  کنترل 
شیرهای اطمینان و محفظه و بدنه اصلی است. این روش و دستگاه دارای 

کاربردها و مزایای مختلفی است که در ذیل به آن اشاره می شود.

کاربردهای سیستم اکوسیو:
- تولید آب آشامیدنی سالم از سیستم آب شهری و روستایی

- رفع آلودگی پساب حاصل از دیگر دستگاه های تصفیه آب
- تصفیه پساب کارخانجات صنعتی

- تصفیه آب چاه های خصوصی جهت تامین آب آشامیدنی

مزایای سیستم اکوسیو:
- حذف تمام مواد زائد از قبیل آرسنیک، جیوه، کروم و نیترات
- حفظ مواد معدنی مورد نیاز در آب آشامیدنی از جمله کلسیم

- کاهش قابل توجه حجم لجن
   ) بیش از ۸0 درصد نسبت به روش های انعقاد شیمیایی و بیولوژیکی(

- ابعاد کوچک در مقایسه با سایر روش های تصفیه آب
- سیستم یکپارچه و خودکار قابل نصب در همه فضاهای داخل یا خارج ساختمان

- طول عمر باالی دستگاه بدون تغییر در کیفیت و کمیت آب 
- هزینه کارکرد پایین

- هزینه برق پایین
- هزینه نگهداری پایین

- عملکرد کامال خودکار و سهولت در استفاده

-  تصفیه آب بدون پساب و مواد زائد مایع خروجی 
- کنترل اتوماتیک تمام مشخصه های کمی و کیفی آب

- تامین آب تصفیه شده به صورت مداوم در ظرفیت مورد درخواست
- تصفیه آب های چاه و یا ورودی به روستاها و شهرهای مجاورکویر از آرسنیک

    قبل از ورود به سیستم لوله کشی آب آشامیدنی
- تصفیه آب های کشاورزی

- تصفیه فاضالب و پساب های صنعتی قبل از ورود به زمین کشاورزی

به همت تنی چند از پژوهشگران کرمانی صورت گرفت:

ابداع دستگاه اکوسیو
 )حذف کننده آرسنیک و فلزات سنگین آب آشامیدنی(

نمودار)1( و )2(: کاهش آلودگی آب توسط روش لخته سازی الکتریکی
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*تصویر)1(: حذف آرسنیک و دیگر آلودگی ها آب آشامیدنی*

 تصاویر)2(: نمایی از دستگاه تصفیه آب اکوسیو

نشانی دفتر مرکزی:
امام  بیمارستانی  مجتمع  باقرخان)شرقی(،  خیابان  توحید،  میدان  تهران، 
دکتر  )ساختمان  پزشکی  در  تکنولوژی  و  علوم  تحقیقات  مرکز  خمینی، 

کابلی(،  شرکت دانش بنیان »طب و صنعت رهیاب« 
 تلفن /  نمابر : 66907۵30 – 021

 جزئیات تکنیکی و عملکردی دستگاه تصفیه آب اکوسیو:

- تنظیم اتوماتیک ورودی و خروجی آب از هر منبع آب موجود
- نمایشگر لمسی انجام تنظیمات کل سیستم و درخواست مقدار آب تصفیه شده 

- قابلیت اتصال به اینترنت جهت بررسی وضعیت آب و انجام تنظیمات از راه دور 
- شستشوی اتوماتیک لوله هاو فیلترها جهت افزایش چند برابری عمر مفید آن

- استفاده از هوا برای شستشو جهت کاهش آلودگی های مایع
حرارتی  و  فشار  شرایط  در  سیستم  امنیت  جهت  اطمینان  شیرهای  از  استفاده   -

نامتعادل
- کنترل دمای آب ورودی و خروجی و قابلیت تنظیم دما در هر شرایط آب و 

هوایی
- زنگ های اعالن خطر در شرایط نامتعادل سرما، گرما و فشار

- استفاده از اتصاالت ضد یخ زدگی
- نمایش فشار آب ورودی و خروجی کل سیستم، لوله ها و فیلترها

)TDS( نمایشگر کیفیت آب ورودی و خروجی و نشانگر سختی سنج آب -
- قابلیت اضافه کردن سیستم کلرزنی و UV در خروجی
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گسترش فعالیت های تحقیقاتی پژوهشی و آموزشی در زمینه های ساختمان معماری 
شهرسازی و حمل و نقل، بهبود کیفیت در حوزه های حمل و نقل، افزایش کیفیت 
ساخت و ساز از طریق پیاده سازی هرچه بیشتر مجموعه مقررات ملی ساختمان، ایجاد 
پل ارتباطی بین وزارت راه و شهرسازی و اساتید و پژوهشگران دانشگاهی، همکاری 
در نیازسنجی تحقیقاتی، همکاری با مراکز علمی و پژوهشی برای برگزاری همایش ها 

و جشنواره ها و همکاری در برگزاری نمایشگاه های 
فناوری  از  ه  استفاد  تحصصی، همکاری در گسترش 
های نوین)مواد، مصالح و سایر فرآورده ها و سیستم 
ملی  مقررات  و  الزامات  با  مطابق  ساختمانی(  های 
ساختمان و قوانین مرتبط مورد تایید مرکز، تحقیقات 
و فناوری و ارتقای بهره وری با بهره گیری از اعضای 

هیات علمی و متخصصین مجرب، تعامل با نخبگان در راستای تهیه طرح های توسعه 
منطقه ای و گسترش عملیاتی کردن آنها از اهداف تاسیس دفاتر منطقه ای در کشور 
و  غرب)تبریز(  شمال  شرق)مشهد(،  شمال  بندرعباس)جنوب(،  در  تاکنون  که  است 

اصفهان)مرکز( محقق شده است. 

دفتر منطقه ای کرمان
در راستای ایجاد و توسعه مراکز منطقه ای در شهرهای بزرگ کشور، پنجمین مرکز منطقه 
ای در استان و شهر کرمان افتتاح شد.  بهره مندی از  ظرفیت های علمی استان ها در تدوین و 
ترویج مقررات ملی ساختمان و ارائه نقطه نظرات مهندسان، ارائه خدمات مهندسی و تحقیقاتی 
ویژه برای پروژه های خاص استان ها،  همکاری در ارائه خدمات و نظارت عالیه بر کیفیت پروژه 
های ویژه استان ها، حسب در خواست همکاری در معرفی آزمایشگاه های معتبر در سطح کشور 
برای انجام آزمایش های مورد نیاز گواهینامه فنی به عنوان آزمایشگاه همکار دفتر منطقه ای، تهیه 
گزارش های فنی از پروژه های عمرانی برحسب مورد نیاز، صدور خدمات فنی و علمی در 
راستای گسترش مقررات و ضوابط ساختمانی از اهداف مرکز منطقه ای مرکز تحقیقات راه مسکن 

و  شهرسازی در سطح کشور می باشد. 

 دفتر منطقه ای جنوب شرق
این دفتر در جنوب شرق کشور با هدف توسعه حمل و نقل، توسعه کیفیت آسفالت، 
به  های  نوآوری  از  استفاده  و  انرژی  مصرف  کردن  بهینه  ساخت،  های  تکنولوژی 
و  اسالمی  ایرانی  شهرسازی  و  معماری  الگوهای  رعایت  این حوزه،  در  آمده  عمل 
ایجاد شده است. ظرفیت و  کاهش ریسک مخاطرات طبیعی در کالن شهر کرمان 
پتانسیل موجود در جنوب شرق کشور و شهر کرمان 
و سایر شهرها به ویژه شهرهای بزرگ این منطقه از 
نظر غنای نیروهای  تخصصی و علمی، وجود سخت 
افزار و نرم افزار های منساب چشم انداز مناسبی را 
ایجاد  دفتر  این  تاسیس  اهداف  سریع  توسعه  برای 
و  تحقیقات  توسعه  در  که  است  مسلم  است.  کرده 
راهبرد  انسانی،  نیروی  تخصصی،  های  برتوانمندی  تکیه  پژوهشی  های  یافته  ترویج 
اصلی پیشبرد کار است و این امر د رمنطقه جنوب شرق کشور با افتتاح دفتر مرکز به 

نتایج مطلوب  کاربردی و اجرایی منجر خواهد شد.
  

 محورهای فعالیت دفتر منطقه ای
الف -  استفاده از ظرفیت های منطقه برای انجام پروژه ها و طرح های پژوهشی 

ب -  توسعه و گسترش تکنولوژه های ساخت و ساز در جنوب شرق کشور
ج - استفاده از روش های نوین و کارآمد در حوزه حمل و نقل

د - تعمیق  الگوهای ایرانی- اسالمی معماری و شهرسازی در منطقه جنوب شرق 
ه - کاهش هزینه ها و مصرف انرژی در حمل و نقل، ساختمان و شهرسازی

و -  توسعه استفاده بهینه از روسازی های مناسب و نوین در حمل و نقل
ز - کاهش خطرپذیری لحظه ای منطقه جنوب شرق کشور و بویژه شهر کرمان

ح - مطالعه گسل های کرمان و تعیین حرائم و تدوین ضوابط ساخت و ساز در آن
ط - توسعه شبگه شتابنکاری استان کرمان و منطقه جنوب شرق کشور

ی - ارائه سند چشم انداز بتن 1404 با رویکرد توسعه رویه های بتنی در استان کرمان

افتتاح دفتر 
تحقیقات مسکن و ساختمان 

در جنوبشرق
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چهارمین همایش ملی معادن روباز در دانشکده  فنی و 
مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و با حضور متخصصان 
محورهای  با  و  خارجی  و  داخلی  نظران  صاحب  و 
کاربرد  و  روباز  معادن  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
شد.  برگزار  کشور  روباز  معادن  در  نوین  فناوری های 
رئیس همایش ملی معادن روباز در این آیین بیان کرد: 
ابتکار  با  سال 13۸0  کشور  روباز  معادن  همایش  اولین 
از سومین  شرکت مس منطقه ای کرمان برگزار شد و 
سعید  دکتر  می گذرد.  سال  نیز 10  همایش  آخرین  و 
در  گذاری  سرمایه  فرصت های  افزود:  کریمی نسب 
معادن روباز، طراحی، ژئو مکانیک، پایداری شیب، پایش 
و ابزاربندی، ترابری، حفاری و انفجار و برنامه ریزی تولید 

از جمله محورهای این همایش است. وی با بیان این که 
همایش معادن روباز به مدت چهار روز برگزار می شود 
گفت: تاثیرپذیری معدن روباز و زیر زمینی، فتوگرامتری 
بازسازی،  زیست،  محیط  و  ایمنی  برد، زهکشی،  کوتاه 
از  پژوهش  و  آموزش  همچنین  و  اقتصاد  و  مدیریت 
اضافه  وی  است.  ملی  همایش  این  محورهای  دیگر 
کرد: میهمانانی از کشورهای ایتالیا و استرالیا نیز نظرات 

کارشناسی خود را در مسیر همایش ارائه می کنند و 49 
ملی  همایش  چهارمین  دبیرخانه ی  به  شفاهی  مقاله ی 
معدن روباز ارائه شده که تعدادی از مقاله ها به صورت 

پوستر به چاپ رسیده است.
مشارکت  با  همایش  این  گفت:  نسب  کریمی  دکتر 
دانشگاه شهید باهنر کرمان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
سازمان  ایمیدرو،  سازمان  کرمان،  استان  کشاورزی  و 
نظام مهندسی معدن، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
شرکت میدکو و چند شرکت معدنی و صنعتی استان 
کرمان برگزار شد. وی افزود: آخرین روز همایش نیز به 
بازدید متخصصان و عالقه مندان حوزه ی معدن از معادن 

روباز استان کرمان اختصاص داده شده است.

برگزاری همایش ملی 
معادن روباز
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دانشگاه  موافقت  از  کرمان  استاندار 
در  فعالیت  ادامه ی  بر  اسالمی  آزاد 
طرح های اقتصادی استان به عنوان 
کوهبنان  شهرستان  اقتصادی  معین 
و  بازسازی  در  مشارکت  و همچنین 
تاریخی »قبه سبز« شهر  بنای  مرمت 
علیرضا  مهندس  داد.  خبر  کرمان 
رزم حسینی ضمن دیدار و گفت وگو 
با دکتر علی اکبر والیتی رئیس هیات 
بر نقش  امنای دانشگاه آزاد اسالمی 
در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تاثیرگذار 
استان  اقتصادی  مشارکت طرح  های 
شهرستان  اقتصادی  معین  عنوان  به 

کوهبنان تاکید کرد.
این که  بر  تاکید  با  کرمان  استاندار 
در تعریف اقتصاد مقاومتی و رسیدن 

کاهش  و  درآمدزایی  و  توسعه  به 
مردمی  منابع  به  باید  نفت،  به  وابستگی 
و  دولت  با  آنان  رابطه ی  و  مردم  نقش  و 
برای  افزود:  کرد،  ویژه  توجه  مسئوالن 
عملی کردن اقتصاد مقاومتی باید اطمینان 
شود.  جلب  دولت  و  مسئوالن  به  مردم 

به  مردم  امروزه  این که  به  اشاره  با  رزم حسینی 
نهادهایی اعتماد می کنند که تجربه ای  سازمان ها و 
باشند،  رسانده  ثبت  به  را در کارنامه ی خود  موفق 

یکی  عنوان  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  یادآورشد: 
اقتصاد  از  بارزی  نمونه ی  غیرانتفاعی،  موسسات  از 
یا  معین  یک  عنوان  به  می تواند  که  است  مقاومتی 
راه گشا در بسیاری از مسائل اقتصادی مورد استفاده 

قرار گیرد.
از  دیدار،  این  از  بعد  کرمان  استاندار 
ادامه ی  بر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  موافقت 
به  استان  اقتصادی  طرح های  در  فعالیت 
کوهبنان  شهرستان  اقتصادی  معین  عنوان 
نخستین  مرمت  و  بازسازی  در  مشارکت  همچنین  و 
دانشگاه جنوب شرق ایران با قدمت 700 ساله )بنای 

تاریخی قبه سبز شهر کرمان( خبر داد.

انرژی های  سازمان  عمومی  روابط  مدیرکل 
نیروگاه  از  بازدید  در  ایران  بهره وری  و  تجدیدپذیر 
اردیبهشت  در  20مگاواتی خورشیدی کرمان، گفت: 
ماه سال جاری بیش از 4۸ میلیون کیلو وات ساعت 
نیروگاه های  توسط  تولیدی،  الکتریکی  انرژی 

تجدیدپذیر وارد شبکه ی سراسری برق شده است. 
با سیاست های تشویقی وزارت  امیدواریم  افزود:  وی 

این  برای حضور گسترده تر بخش خصوصی در  نیرو 
از  تولیدی  انرژی  بیش تر  رشد  شاهد  روز  هر  عرصه، 

این منابع باشیم.
متقاضیان احداث  این که  به  اشاره  با  مهندس اصغری 
ساتبا  شرکت  سایت  به  مراجعه  با  می توانند  نیروگاه 
از  عمومی  استقبال  کنند،  اعالم  را  خود  درخواست 
طرح دولت الکترونیک در کشور را مطلوب ارزیابی 

کرد و گفت: شرکت توزیع نیروی برق شمال از جمله 
ارگان ها و شرکت هایی است که در وزارت نیرو در 

استفاده از دولت الکترونیک موفق بوده است.
با  گفت:  سرمایه گذار  شرکت  از  تقدیر  با  وی 
در  نیرو  وزیر  دفتر  با  گرفته  صورت  هماهنگی های 
اوایل تیرماه با حضور مهندس چیت چیان این نیروگاه 

به بهره برداری خواهد رسید.

 بهره برداری از نیروگاه خورشیدی کرمان 

همکاری دانشگاه آزاد در مرمت 
نخستین دانشگاه جنوب شرق
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خطر زلزله
و 

میراث در خطر

ناطقی  فریبرز  پروفسور 
مقاوم  بنیانگذار  الهی، 
بحران  مدیریت  و  سازی 
کمیته  اعضای  واز  زلزله 
نامه زلزله در  تدوین آیین 
همایش»معماری  در  ایران 
با  شهرسازی  و  عمران  و 

رویکرد سازه ای و پایدار« گفت:» بحران ها با عدم آگاهی نسبت 
اول  قدم  در  دلیل  همین  به  و  شود  می  ایجاد  پیرامون  مسائل  به 
بعد  باید خطر، آسیب پذیری و مدیریت بحران را تعریف کرد و 
بشناسیم چرا که دقت در شناخت و شناسایی، خطر آسیب  آن را 
کلمبیای  دانشگاه  از  سازه  دکترای  این  کند.«  می  کم  را  پذیری 
روستاهای  و  شهرها  درصد   9۵ از  بیش  بدانیم  افزود:»باید  آمریکا 
مقاوم  در  ما  اصلی  اولویت  و  است  شده  ساخته  قبل  از  کشورمان 
های  آموزش  ارائه  مقاوم،  های  سازه  ساخت  در  طراحی  سازی، 

مستمر به مدیران و مردم است«.
انگلستان  فیلید  کمران  دانشگاه  از  سوانح  مدیریت  تخصص  فوق 
ادامه داد: »خوشبختانه دولت بعد از تجربه زلزله بم در حال تدوین 
قانون مدیریت بحران است البته در قانون، ستاد حوادث غیر مترقبه 

در هر استان تعریف شده که در هنگام حوادثی نظیر زلزله با توجه به 
اختیاراتی که دارند، فعال شوند.« بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران زلزله، 
بناهای تاریخی را اصلی ترین قربانی زلزله دانست و معتقد است:»برای جلوگیری 
از تخریب آثار تاریخی باید از متخصصان مقاوم سازی ابنیه تاریخی در برابر زلزله 

استفاده شود تا در هنگام زلزله این آثار تاریخی با خاک یکسان نشوند«.
پروفسور ناطقی الهی، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران زلزله درباره علت 
دارد.  قرار  ها  گسل  تالقی  محل  در  گفت:»ایران  پی  در  پی  زلزله های  وقوع 
بسیار زیاد  نشان می دهد که احتمال زلزله در کشور  تاریخی هم چنین  شواهد 
دلیل  این  به  و  می شود  زیاد  زلزله ها  بین  زمانی  فاصله  وقت ها  بعضی  اما  است. 
مردم فراموش می کنند که کشورشان زلزله خیز است و وقوع چنین زلزله هایی 

در کشور عادی است«.
او در ادامه با تاکید بر این موضوع که تقریبا 92 درصد از ایران روی خط زلزله 
است، افزود:»خطر زلزله همیشه در ایران وجود دارد. هم در زاگرس و هم در 
منطقه البرز. زلزله ها در قسمت زاگرس بیشتر هستند؛ اما قدرت آن ها 4 ریشتر یا 
کمتر است. اما قسمت البرز نسبت به زاگرس آرام تر است. اما وقتی زلزله بیاید 
نامه  آیین  تدوین  بود.« عضو کمیته  بیشتر خواهد  یا  ریشتر   6 قدرت آن حدود 
زلزله در ایران در ادامه به زلزله هایی که در ژاپن و چین روی داده است اشاره 
ایران، زمین لرزه هایی این چنینی  کرد و گفت:»در کشورهای زلزله خیز مثل 
عادی است. اگرچه با بررسی محل زلزله های اخیر می توان فهمید که کدام یک 
از گسل ها فعال شده اند؛ اما بدون شک نمی توان زمان و محل زلزله بعدی را 

فهمید«.
دکتر ناطقی الهی کارهایی که در 20 سال برای مقابله با بحران زلزله انجام شده 
را خوب ارزیابی کرد و تاکید کرد:»با توجه به احتمال وقوع زلزله در ایران، 
این تمهیدات بسیار ناچیز هستند و هنوز ضعف های بسیاری در این زمینه وجود 
دارد.« وی در ادامه اظهاراتش به ابنیه تاریخی و باستانی در کشور اشاره کرد و 

گفت:»اماکن تاریخی بسیاری در شهرهای ایران وجود دارد؛ اما هیچ یک از این 
اماکن در مقابل زلزله مقاوم سازی نشده اند و بدون شک با زلزله های نسبتا شدید 
یا حتی متوسط به طور کامل از بین خواهند رفت. وضعیتی که چند سال پیش 
در ارگ تاریخی بم کرمان رخ داد نمونه ای از تاثیرات مخرب زلزله بر اماکن 

تاریخی بود«.
این  به  تاریخی  اماکن  ساخت  زمان  کرد:»در  خاطرنشان  الهی  ناطقی  دکتر 
موضوع که ایران روی خط زلزله قرار گرفته توجه نشده، پس الزم است سازمان 
در  اکنون  هم  کند.  مقاوم  زلزله  مقابل  در  را  تاریخی  اماکن  فرهنگی  میراث 
دیگر کشورهای زلزله خیز دنیا اماکن تاریخی در مقابل زلزله مقاوم سازی شده 
اند.« وی مقاوم سازی اماکن تاریخی کشور در برابر زلزله را ضروری دانست و 
افزود:»با این که ایران یکی از زلزله خیز ترین کشورهای دنیا است، مسووالن به 
این موضوع بی توجه هستند و این بی خیالی برای میراث تاریخی ما مشکل آفرین 
خواهد بود و وقوع زلزله های احتمالی آن ها را با خاک یکسان می کند.« ناطقی 
الهی با اشاره به شناختش درباره کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، گفت:»هیچ 
یک از این کارشناسان سازمان میراث فرهنگی متخصص در امور مقاوم سازی در 
برابر زلزله نیستند. اگرچه در سال های گذشته به برخی بناهای تاریخی رسیدگی 

برابر  در  سازی  مقاوم  نه  و  بوده  مرمت  در حد  رسیدگی ها  این  اما  است؛  شده 
زلزله. برای مقاوم سازی بناهای تاریخی باید افراد متخصص در میراث فرهنگی 
به کار گرفته شوند، در غیر این صورت ابنیه تاریخی در زلزله ها پودر می شوند«.

این متخصص عمران و شهرسازی آگاهی معماران با پدیده زلزله را مهم ارزیابی 
تاکید کرد:»با آنکه ایران از زلزله خیزترین مناطق دنیا محسوب می گردد، یکی 
از مهمترین و بزرگترین مشکالت در طراحی و ساخت مقاوم در برابر زلزله عدم 
آشنایی معماران با مساله زلزله و طراحی بر اساس آن می باشد. عدم فعالیت در 
از  و در رأس همه کارفرمایان،  مهندسین سازه  با  و هماهنگی  کارهای گروهی 
دیگر معضالت موجود در ایران است. در بخش طراحی می توان گفت که ایده 
اولیه سازه یک پروژه، نقش بسیار اساسی در مقاومت آینده سازه در برابر زلزله 
دارد. ایده طراحی اولیه ممکن است سیستم ساختمانی  را دیکته نماید که دستیابی 

به مقاومت در برابر نیروهای جانبی به سختی حاصل گردد. 
تا طراحی جزئیات اجرایی حضور مالحظات  اولیه  ایده  از  فرآیند طراحی،  در 
سازه ای جهت طراحی و ساخت مقاوم در برابر زلزله ضروری می باشد و نمی توان 
ادعا نمود که در یک طرح مقاوم در برابر زلزله فرآیند طراحی معماری جدای 
از فرآیند طراحی سازه  صورت گرفته و انتخاب سیستم سازه پس از اتمام طراحی 
معماری انجام گرفته است. فرآیند طراحی معماری و طراحی سازه به موازات هم 
بوده و هیچ یک بدون دیگری به هدف نهایی خود دست نمی یابند.« وی استفاده 
از الگوهای مناسب برای هر چه کمتر کردن خسارت های زلزله را ضروری عنوان 
کرد و گفت:»از آنجا که ایالت کالیفرنیا یکی از بزرگترین مناطق زلزله خیز دنیا 
بوده و مهمتر از آن کانون توجهات و مطالعاتی است که در زمینه زلزله در ایاالت 
متحده آمریکا صورت پذیرفته با اشاره به نقش معماران در طراحی و ساخت بنای 
مقاوم در برابر زلزله در کالیفرنیا و الگوهای مطرح شده در آن ایالت شاید بتوان 

گامی در جهت رفع نقصان های موجود در ایران برداشت«.
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صندوق پژوهش و فن آوری 
فرصتی برای 

صنعت دانش بنیان

 رییس پارک علم و فن آوری استان کرمان با اشاره 
به افتتاح صندوق پژوهش و فن آوری استان کرمان 
صندوق  این  گفت:  سال جاری  اردی بهشت  در 
صنایع  و  شرکت ها  توسعه ی  برای  خوبی  فرصت 

دانش بنیان استان کرمان است.
دکتر عباس قوام در بازدید از گروه صنعتی قطعه گستر 
کرمان افزود: پارک علم و فن آوری استان کرمان با 
ایجاد محیطی مناسب و زیرساخت های الزم، امکان 
 )R&D( استقرار و فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه
صنایع معتبر و فعال استان را فراهم کرده که در این 

می توانند  استان  بزرگ  صنایع  و  شرکت ها  راستا، 
تحقیق  واحدهای  همکاری،  تفاهم نامه ی  قالب  در 
به  را  خود  آموزشی  و  مهندسی  طراحی،  توسعه،  و 
پارک علم و فن آوری استان کرمان انتقال دهند و 
مالیات  پرداخت  از  معافیت  مانند  قانونی  مزایای  از 
برای  سال   20 مدت  به  گمرکی  معمول  عوارض  و 

واحدR&D   مستقر در پارک بهره مند شوند.
مجلس   13۸9 مصوب  قانون  طبق  کرد:  بیان  قوام 
فن آوری  پژوهشی،  واحدهای  اسالمی،  شورای 
فن آوری  و  علم  پارک های  در  مستقر  مهندسی  و 
قانونی  مزایای  از  محوله  ماموریت های  انجام  برای 
معافیت های  کار،  روابط  خصوص  در  آزاد  مناطق 
مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادالت 
اشاره  با  وی  می  شوند.  برخوردار  بین المللی  مالی 
پارک  گفت:  استان  صنایع  اختراعات  ثبت  لزوم  به 
علم و فن آوری استان کرمان در سال 94 موفق به 

اخذ مجوز مرجعیت 
استعالم قوه قضاییه 
ادامه،  در  و  شد 
 139۵ سال  در 
فراوان  پیگیری  با 
اخذ  به  موفق 
دفتر  ایجاد  مجوز 

مالکیت  منطقه ای 
فکری شد که ارزیابی تخصصی اختراع و دانش فنی 
مستندات  تخصصی  بررسی  و  جست وجو  اساس  بر 
توسط متخصصان مربوط را با بهره گیری از تجارب 
و  داخلی  اطالعاتی  بانک های  و   مشاوره ها  علمی، 
خارجی صورت خواهد داد؛ از این رو صنایع استان 
ثبت  برای  می توانند  حقیقی  و  حقوقی  اشخاص  و 
اختراع خود و بهره مندی از مالکیت فکری آن، به 

پارک علم و فن آوری مراجعه کنند.

تاسیس شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و 
فناوری با هدف تجاری سازی ایده ها از اقداماتی ست 
که برای تبدیل ایده به تکنولوژی انجام شده است. 

گامی  شرکت هایی  چنین  تاسیس  هرچند 
هنوز  اما  می آید،  شمار  به  راه  این  در  مثبت 
دانش بنیان  زمینه ی  در  محدودیت هایی 
روند  تسهیالت،  از  استفاده  شرکت ها،  شدن 
صاحبان  استقبال  و  محصوالت  تجاری سازی 
صنایع از ایده های این شرکت ها وجود دارد. 
و  ایده  واسط  حلقه ی  شرکت ها  این  درواقع 
در  را  ایده ها  می توانند  که  هستند  تکنولوژی 
مسیر رسیدن به تکنولوژی هدایت کنند و حتی 
خوِد همین شرکت ها می توانند ایده ی خود را 

به تکنولوژی تبدیل کنند. 
دکتر  با  است  گفتگویی  آید  می  پی  در  چه  آن 
»علیرضا گنجویی« معاون فناوری و نوآوری پارک 
علم  پارک  مورد وضعیت  فناوری کرمان در  و  علم 
نیازهای  و  مشکالت  استان،  رشد  مراکز  و  فناوری  و 
که  حمایت هایی  و  استان  دانش بنیان  شرکت های 
برای  این شرکت ها  از  استان  فناوری  و  علم  پارک 

تجاری سازی محصوالت شان دارد.

ابتدا اشاره ای به سابقه ی فعالیت پارک های   •
و  باشید  داشته  رشد  مراکز  و  فناوری  و  علم 
و  مراکز  این  تشکیل  از  اصلی  هدف  این که 

پارک ها چه بوده است؟
دانشگاه،  و  صنعت  ساختاری  زنجیره ی  تکمیل  عدم 
کشورها  اقتصادی  و  علمی  توسعه ی  موانع  از  یکی 
و  علم  پارک های  پیدایش  مساله موجب  این  است؛ 
ابعاد  در  که  شد  جهان  در  دهه ی 1960  از  فناوری 
مختلف و با طیف گسترده ای از شرح وظایف به عنوان 
حلقه ای از زنجیره ی اقتصاد مبتنی بر فناوری، توسعه 
فناوری  و  علم  پارک های  به  امروزه  کردند.  پیدا 
به عنوان راه اصلی برای حل مشکالت پیچیده  در راه 
توسعه ی اقتصادی، ایجاد شغل، رفع مشکل بی کاری، 

فناوری  ارتقای  و  کارهای جدید  و  توسعه ی کسب 
پارک های  ایجاد  درواقع  می شود.  نگاه  صنعت  در 
علم و فناوری، به عنوان شیوه ای موفق برای ترویج و 

ترغیب نوآوری، تشویق صنعتی سازی مجدد)مهندسی 
معکوس( و تضمین توسعه ی پایدار منطقه ای مطرح 
از ۸00 پارک علم  شده است. در حال حاضر بیش 
و فناوری در بیش از ۵۵ کشور جهان وجود دارد که 
بخش های  در  کشورها  توسعه ی  در  به سزایی  تاثیر 
داشته اند.  اجتماعی  و  فناوری  اقتصادی،  مختلف 
مرکز  هزار  شش  از  بیش  حاضر  حال  در  هم چنین 
رشد فناوری در جهان فعالیت می کنند که این تعداد 

به سرعت در حال افزایش است.
فقید  فیزیک دان  عبداالسالم  پروفسور  سفر  از  بعد 
پاکستانی و رییس وقت فرهنگستان علوم جهان سوم 
به ایران و دیدار ایشان با مقامات وقت کشور، وی به 
مسئوالن ایرانی توصیه می کند که بهتر است کشوری 
فعالیت  بین رشته ای  علوم  حوزه ی  در  ایران  مانند 
وزارت  وقت  وزیر  بین  تفاهم نامه ای  پی  در  کند. 
ماده  براساس  و  ایشان  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
واحده ی مصوب سال 137۵ مجلس شورای اسالمی، 
مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیش رفته و علوم 

محیطی)هایتک( در کرمان تاسیس شد و اساسنا مه ی 
آن در سال 1377 به تصویب هیات وزیران رسید که 
آموزشی  پژوهشی،  فعالیت های  آن  اساسنامه ی  در 
پی  در  بود.  شده  پیش بینی  فناوری  مرکز  و 
تغییر ساختار وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
در سال 13۸1 و تغییر نام آن به وزارت علوم، 
تجاری سازی  حوزه ی  فناوری،  و  تحقیقات 
در  توسعه یافته  فنی  دانش های  و  فناوری 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مورد توجه ویژه ای 
قرار گرفت. در چند سال اول و تا سال 13۸6، 
با  فناوری در کشور  و  علم  پارک  حدود 10 
به  با توجه  و  تاسیس شد  مجوز وزارت علوم 
هایتک،  اساسنامه ی  در  قبل  سال ها  این که 
تاسیس مرکز فناوری پیش بینی شده بود، یکی از این 
پارک  به کرمان داده شد. در حال حاضر  مجوزها 
علم و فناوری کرمان دارای 9 مرکز رشد وابسته در 

استان است.

• در حال حاضر چه تعداد شرکت  دانش بنیان 
فعال  و  شده  ثبت  کرمان  شهر  و  استان  در 
هستند و فعالیت این شرکت ها بیش تر در چه 

زمینه هایی است؟
در حال حاضر بیش از 200 شرکت و واحد دانش بنیان 
در پارک مستقر هستند که تاکنون حدود 46 شرکت 
ریاست جمهوری،  فناوری  و  علمی  معاونت  نظر  از 
دانش بنیان شناخته شده اند. حوزه های تخصصی این 
طب  زیست فناوری،  شامل  عمده  به طور  شرکت ها 
سنتی، تجهیزات پزشکی، صنعت ساختمان، انرژی های 
نو، صنایع معدنی، اطالعات و میکروالکترونیک، نفت و 
گاز، سلول های بنیادی، خودرو، نساجی، کشاورزی و 

نانوفناوری است.
• آیا تا به حال طرح و پژوهش کاربردی توسط 
شرکت های دانش بنیان در زمینه های مورد نیاز 
شده  ارائه  بومی  مشکالت  حل  برای  و  استان 

است؟

افتتاح صندوق پژوهش
 و فناوری کرمان
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باید به این نکته اشاره کنم که برنامه ی اصلی توسعه ی 
دانش بنیان،  شرکت های  پایه ی  بر  دانش بنیان  اقتصاد 
مختلف،  موارد  و  سطوح  در  جامعه  مشکالت  حل 
زیادی  تعداد  است.  دانایی محور  روش های  براساس 
و  صنایع  با  حاضر  حال  در  پارک  شرکت های  از 
ارگان های مختلف برای حل مشکالت آن ها هم کاری 
و فعالیت دارند و تاکنون اقدامات موثر و مفیدی را در 

این زمینه انجام داده اند.

پیش رفت  راه  در  و کم بودهایی  مشکالت  چه   •
دانش بنیان  شرکت های  فعالیت های  توسعه ی  و 

استان وجود دارد؟ 
طوالنی بودن روال دانش بنیان شدن در حوزه  معاونت 
آگاهی  عدم  و  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی 
شرکت های کرمان از مراحل آن، طوالنی بودن روال 
پرداخت وام های صندوق نوآوری و شکوفایی و اخذ 
وثیقه هایی که بعضا شرکت های شهرستانی از عهده ی 
آن ها برنمی آیند، از جمله مشکالت اصلی این شرکت ها 
است. از طرفی، باال بودن قیمت تمام شده ی محصوالت 
شرکت های داخلی دانش بنیان و عدم توانایی رقابت 
با محصوالت مشابه ارزان تر خارجی هرچند با کیفیت 
به  استان  دولتی  سازمان های  تمایل  عدم  و  پایین تر 
دانش بنیان  شرکت های  خدمات  و  کاالها  از  استفاده 
این  برای  زیادی  محدودیت های  و  مشکالت  استان، 

شرکت ها ایجاد می کند.

فعالیت های شرکت های دانش بنیان  ایده ها و   •
و  شده  تجاری سازی  چقدر  حال  به  تا  استان 
شما  دارد؟  وجود  مشکالتی  چه  زمینه  این  در 
این  برای تسهیل روند تجاری سازی محصوالت 

شرکت ها چه کرده اید؟
یکی از پیچیده ترین مراحل نوآوری مربوط به انتقال 
است  تولید  و  بازار  عرصه ی  به  تحقیقاتی  یافته های 
قطعی  الگوی  یک  وجود  عدم  به دلیل  مساله  این  و 
فناوری،  تجاری سازی  فرآیند  است.  زمینه  این  در 
برای  فرآیند  این  و  است  تصادفی  و  نامنظم  پیچیده، 
هر فناوری جدید دارای مشکالت و ویژگی های خاص 
خود است. برای کمک به رفع این مشکل، جشنواره  
تجاری سازی فناوری های پیش رفته توسط پارک علم 
تجاری سازی  راستای  در  و  کرمان  استان  فناوری  و 
اهداف  از  می شود.  برگزار  و  شده  طراحی  فناوری، 
این جشنواره می توان به معرفی دستاوردهای حاصل 
جامعه   به  نوآوری  و  فناوری  تجاری سازی  فرآیند  از 
داخلی  صنعت گران  و  سرمایه گذاران  بازرگانان، 
توسعه   قابلیت های  معرفی  و  شناسایی  خارجی،  و 
فناوری های موجود در کشور، فرهنگ سازی در سطح 
نوآوری،  و  تشویق خالقیت  و  ترغیب  با هدف  جامعه 
شناسایی ظرفیت های فناوری به خصوص در پارک ها و 
مراکز رشد و درنهایت ایجاد شبکه ی منسجم و مستحکم 

تبادل و انتقال فناوری اشاره کرد.
در حال حاضر جشنواره ی علم تا عمل با عنوان جشنواره  
فن آفرینی »شیخ بهایی«، جشنواره ی ایده های برتر با 
کشور  در  »خوارزمی«  جشنواره   و  »رویش«  عنوان 

در  این  می شوند.  برگزار  متفاوتی  و  اهداف خاص  با 
حالی ست که برگزاری یک جشنواره با رویکرد خاص 
نوآورانه  و  فناورانه  تجاری سازی و معرفی محصوالت 
به سرمایه گذاران و تجار داخلی و خارجی ضروری به 
نظر می رسد. از زمان ارائه  فراخوان سومین جشنواره ی 
تجاری سازی فناوری های پیش رفته، بیش از 300 طرح 
میان آن ها  از  که  ارسال شد  دبیرخانه ی جشنواره  به 
به  داوری  نتایج  و  یافت  راه  جشنواره  به  طرح   227
معیارهای مهم در فرآیند  صاحبان طرح ها اعالم شد. 
میزان  و  پختگی  درجه ی  شامل  نیز  طرح ها  ارزیابی 
تازگی طرح در سطح ملی و بین المللی، سطح نوآوری 
توسط طرح  مشکالت جامعه  رفع  فناورانه، درجه ی  و 
ارائه شده، ارزش اقتصادی و ارزش افزوده ی حاصل از 
طرح برای کشور، آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ناشی از به کارگیری طرح، قابلیت جذب سرمایه گذار و 

ورود به بازار بوده است.

تجاری سازی محصول چه  و  ایده  ثبت  برای   •
مراحلی باید طی شود؟ برای رفع محدودیت های 
انجام شده  کارهایی  زمینه چه  این  در  موجود 

است؟
بهمن ماه  از  کرمان،  استان  فناوری  و  علم  پارک 
را  فناوری  و  تجاری  مبادالت  بین المللی  مرکز   1394
راه اندازی کرد. مهم ترین اهداف این مرکز، حمایت 
کاال  صادرات  حوزه   در  فعال  شرکت های  استقرار  از 
مبادالت  مرکز  در  شرکت ها  دانش بنیان  محصوالت  و 
خدمات  ارائه ی  هدف  با  پارک  فناوری  و  تجاری 
سرمایه گذار  جذب  و  فروش  بازاریابی،  مشاوره ی 
پارک  در  مستقر  دانش بنیان  و  فناور  واحدهای  برای 
و سایر پارک های علم و فناوری کشور و برنامه ریزی 
از  فناوری  انتقال  جهت  گسترده  مذاکرات  انجام  و 
سایر کشورها در قالب حمایت از انتقال خطوط تولید 
محصوالت دارای فناوری برتر در کشورهای پیش رفته 
است. در این راستا، پارک علم و فناوری استان در نظر 
شرکت  تعدادی  کشور،  فعلی  قوانین  قالب  در  دارد 
را در  ایرانی هستند  معتبر که دارای شریک  خارجی 
حمایت های  ارائه   ضمن  و  کرده  مستقر  پارک  این 
قانونی به آن ها برای راه اندازی خط تولید برخی از 
محصوالت دارای فناوری پیش رفته و با قابلیت فروش 
مانند  الزم  زیرساخت های  خاورمیانه،  منطقه ی  در 
اختصاص زمین را برای آن ها فراهم کند. با توجه به 
شرایط کنونی کشور، بعضی از شرکت ها و واحدهای 
فناور نوپا در پارک های کشور برای ورود به بازارهای 
با مشکالت  با آن ها،  داخلی و حتی خارجی و رقابت 
و  علم  پارک  بنابراین،  بود.  خواهند  روبه رو  خاصی 
برای  برنامه ی جامعی  تدوین  استان در حال  فناوری 
حمایت از این شرکت ها و سوق دادن آن ها به سمت 
معتبر  برندهای  لیسانس  تحت  خود  محصوالت  تولید 
فناوری  و  علم  پارک  حاضر  حال  در  است.  خارجی 
زمینه   در  قضاییه  قوه ی  استعالم  مرجع  کرمان،  استان 
ثبت اختراع و هم چنین دارای مرجع مالکیت فکری 
در  را  اختراع  ثبت  خدمات  تمام  و  است  استان  در 

استان کرمان ارائه می دهد.

فناوری  و  پژوهش  تشکیل صندوق  اهداف  از   •
و  تسهیالت  چه  صندوق  این  بگویید؛  استان 
ارایه  دانش بنیان  شرکت های  به  خدماتی 

می دهد؟ 
در  کرمان  استان  فناوری  و  پژوهش  صندوق  مجوز 
تیرماه 139۵ابالغ و نماینده ی دولت در این صندوق 
این  محل  تاکنون  شد.  مشخص   139۵ آبان ماه  در 
افتتاح  سال جاری  پایان  تا  و  شده  مشخص  صندوق 
ارایه ی  شامل  صندوق  این  عمده   ماموریت   می شود. 
خدمات مالی به منظور کمک به تولید، توسعه و فروش 
فناوری های نوین است. مهم ترین اهداف این صندوق، 
ایجاد زمینه  مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی 
به  کمک  استان،  فناوری  و  پژوهشی  طرح های  در 
تجاری سازی،  زمینه ی  استان در  اجرایی  دستگاه های 
تجاری سازی  درخصوص  موانع  و  مشکالت  رفع 
و  علمی  مراکز  فناوری  و  پژوهشی  دستاوردهای 

دانشگاهی است.
استان)مانند  سنتی  مالی  نهادهای  تمایل  عدم  جبران 
بانک ها( برای سرمایه گذاری در زمینه ی فناوری های 
نوین و دانش بنیان به دلیل ریسک باالی آن ها، جبران 
بانک ها،  بین  مشترک  ادبیات  نبود  از  ناشی  خالء 
زمینه ی  در  به خصوص  استان  نوآوران  و  محققان 
کارهای  و  ایجاد کسب  فنی،  دانش  به  مربوط  مسایل 
جدید در حوزه های مختلف فناوری های پیش رفته و 
تبدیل  تسریع در فرآیند  باال،  افزوده ی  دارای ارزش 
ایده به ثروت)تجاری سازی( در استان و جلوگیری از 

بوروکراسی معمول است.

• پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان چه 
ارتباط  تقویت  و  برقراری  برای  فعالیت هایی 
صنعت و دانشگاه انجام داده است؟ این ارتباط 

را در حال حاضر چطور ارزیابی می کنید؟
تفاهم نامه های  قالب  در  حاضر  حال  در 
صنعتی  مختلف  بخش های  با  مشترک  هم کاری 
به  و  کرده  شناسایی  را  آن ها  مشکالت  استان، 
دانش بنیان  و  فناور  واحدهای  و  شرکت ها 
این  بودن  جدید  به  توجه  با  می کنیم.  معرفی 
مبحث در کشور و نیز با توجه به وجود صنایع 
استان، وضعیت  مختلف معدنی و کشاورزی در 
می توان  و  می رسد  نظر  به  مطلوب  موجود، 

دورنمای روشنی برای آن متصور شد.

• در چه زمینه هایی نیاز بیش تری به ایده پردازی 
و تجاری سازی آن در استان و شهر کرمان داریم؟ 
امکان تجاری سازی برای چه محصوالتی بیش تر 

فراهم است؟
در  کرمان  استان  خاص  شرایط  به  توجه  با 
به  بی شک  معدنی،  صنایع  و  کشاورزی  بخش 
نیاز  بخش  این  در  فناورانه  توسعه یایده های 
ایده های  طرفی،  از  می شود.  احساس  بیش تری 
بیش تری  اقبال  از  بخش ها  این  در  فناورانه 
بهتری  شرایط  در  معموال  و  بوده  برخوردار 

تجاری سازی می شوند.
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امور  معاون  سعیدی  بهنام  دکتر  سرپرستی  به  هیاتی 
بحران  مدیریت  سازمان  پیشگیری  و  بینی  پیش 
زلزله،  مهندسی  و  شناسی  زلزله  پژوهشگاه  در  کشور 

نشست مشترکی برگزار کردند. در این نشست رئیس 
پژوهشگاه؛ دکتر محمد کاظم جعفری، ضمن معرفی 
حوزه های فعالیت پژوهشگاه در عرصه های مختلف 
مدیریت  و  زلزله  مهندسی  شناسی،  زلزله  با  مرتبط 
برای  را  پژوهشگاه  آمادگی  بحران،  و  خطرپذیری 
مدیریت  سازمان  نیاز  مورد  تخصصی  خدمات  ارائه 
بحران کشور در کلیه موضوعات مرتبط با زلزله و در 
در  زلزله  از  ناشی  تلفات  و  خسارات  کاهش  راستای 

کشوراعالم نمود.
سازمان  پیشگیری  و  بینی  پیش  امور  معاون  ادامه  در 
ابراز  ضمن  سعیدی،  بهنام  دکتر  بحران؛  مدیریت 
خرسندی از حضور در پژوهشگاه، از رویکرد جدید 

سازمان مدیریت بحران کشور برای استفاده از تمامی 
ظرفیت ها و توانمندی های موجود کشور در عرصه 
ضرورت  و  داد  خبر  طبیعی  سوانح  با  مرتبط  های 
بین سازمان  نزدیک  تعامالت و همکاری های  ایجاد 

و پژوهشگاه را خاطرنشان ساخت.
مختلف  های  قسمت  از  مذکور  هیات  پایان  در 
نگاری  لرزه  شبکه  ملی  مرکز  جمله  از  پژوهشگاه 
نیز  و  ژئوتکنیک  و  سازه  آزمایشگاه  کشور،  پهن  باند 
نمایشگاه تجهیزات شتابنگاری و واحد طراحی سامانه 
و  نمودند  بازدید  پژوهشگاه،  سریع  هشدار  های 
پژوهشگاه  فعالیت های  توضیحات الزم در خصوص 

توسط مسئوالن مربوطه ارائه گردید.

مدیریت  سازمان  سخنگوی 
جاری  سال  گفت:  کشور  بحران 
بحث  بحران،  از  پیشگیری  برای 
قرار  دستورکار  در  را  آموزش 
در  سعیدی  بهنام  دکتر  داده ایم.  
حاشیه دوره های آموزشی مدیریت خطرپذیری و بحران 
زلزله افزود: مدیریت بحران در چهار مرحله پیش بینی و 
پیشگیری، آمادگی و مقابله و بازسازی انجام می شود اما 
دنیا امروزه به این نتیجه رسیده است که باید در مرحله 
گفت:  وی  شود.  انجام  گذاری  سرمایه  بیشترین  نخست 
اگر پیش بینی به خوبی انجام شود و آمادگی مقابله با هر 

بحران را داشته باشیم بحث بازسازی و مقابله کاهش می 
یابد. دکتر سعیدی با بیان این که سازمان مدیریت بحران 
دو هدف را دنبال می کند، تصریح کرد: تمام توان ما بر 
این است که بحث پیشگیری را به خوبی انجام دهیم و اگر 
حادثه ای غیرمترقبه رخ داد بتوانیم با ابزار مقابله میزان 

خسارت را به حداقل برسانیم. 
وی با بیان اینکه ایران جزو 10 کشور حادثه خیز دنیاست، 
توان  به  شدن  نزدیک   ، بحران  مدیریت  نظر  از  گفت: 

کشورهای پیشرفته را در دستورکار داریم.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه 
خیلی  پیشرفته  کشورهای  از  بحران  مدیریت  بحث  در 
برگزاری  حال  در  که  هایی  دوره  افزود:  نیستیم،  عقب 

است با توجه به تجارب بین المللی است. 
برای  باید  اقتصادی  های  سرمایه  که  این  بیان  با  وی 
پیشگیری و پیش بینی بحران ها به کار گرفته شود، گفت: 

معتقدیم سرمایه گذاری در پیش بینی بحران هزینه نیست. 
بحران  مدیریت  سازمان  افزود: دستورکار  سعیدی  دکتر 
کشور در سال 9۵ توجه به آموزش و ورود به آن است 
که در مرحله اول فرمانداران در 10 گروه برای آموزش 

تقسیم بندی شدند. 
مبنای عملیاتی  وی تصریح کرد: تالش شده است آنچه 
دارد به فرمانداران منتقل شود تا تغییر رفتاری در زمینه 
مدیریت  سازمان  سخنگوی  شود.  ایجاد  بحران  با  مقابله 
بحران کشور ادامه داد: در نظر داریم امسال آموزش را 
در سطح فرمانداران، معاون عمرانی استانداری ها و در 
مربیان  الزام  و  امداد  کمیته  بهزیستی،  در  مردمی  سطح 

باتجربه به استان ها پیگیری کنیم. 
دکتر سعیدی گفت: اولویت ما حفظ جان انسانهاست 
و بعد از آن پرداختن به مسایل زیرساخت ها که باید 

پیگیری شود.

همکاری سازمان مدیریت بحران 
و پژوهشگاه زلزله 

»آموزش«  دستور کار 
سازمان مدیریت بحران

برگزاری شورای 
هماهنگی مدیریت بحران 

کشور در سال 96
جزییات  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  سخنگوی 
بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای  جلسه  نخستین 
کشور را تشریح کرد. دکتر بهنام سعیدی درباره این 
هماهنگی  شورای  جلسه  نخستین  این  گفت:  جلسه 
ریاست  به  که  بود   96 سال  در  بحران  مدیریت 
کارگروه  عضو  نمایندگان  حضور  با  و  سازمان 

مدیریت بحران برگزار شد.
وی با بیان این که در این جلسه درباره سیالب های 
و  زنجان  کردستان،  غربی،  شرقی،  آذربایجان  اخیر 
غیره بحث و تبادل نظر شد، گفت: در این جلسه بر 
بازسازی  ضرورت جبران هرچه سریع تر خسارات و 
نیز  مربوطه  دستگاه های  و  شد  تاکید  مناطق  این 
گزارشی از عملکرد خود در این خصوص را تشریح 

کردند.
معاون پیش بینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران 
نحوه  و  فعالیت  دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  کشور، 
همکاری سازمان های مردم نهاد در حوزه مدیریت بحران 
را یکی دیگر از دستورات این جلسه برشمرد و گفت: درباره 

الیحه دائمی شدن سازمان 
مدیریت بحران نیز اعضا به 
بحث و تبادل نظر پرداخته 
و مقرر شد تا پس از بررسی 
مجلس  موجود  نواقص 

شورای اسالمی در این خصوص اقدامات الزم را انجام 
دهد تا در اولین فرصت قانون سازمان مدیریت بحران 

کشور دائمی شود.
آمادگی  ضرورت  بر  جلسه  این  در  داد:  ادامه  سعیدی 
دستگاه ها به هنگام بحران و عکس العمل به موقع شان نیز 
تاکید شد و دستگاه ها گزارشی از عملکرد خود از ابتدای 

سال جاری تاکنون ارائه دادند.

دستگیری هکر
 سایت بازی کلش 
 فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از دستگیری هکر 
1۸ ساله  ای که اقدام به طراحی ماهرانه ی سایت بازی 

رایانه ای کلش در فضای مجازی کرده بود، خبر داد.
سرهنگ ماشااهلل مالئی، در تشریح این خبر افزود: با 
شکایت جمعی از کاربران فضای مجازی در تهران از 

کسر شدن مبالغی چندین میلیونی از حساب کارت های 
بانکی، ردیابی این موضوع در دستور کار پلیس قرار 
گرفت.این مقام انتظامی گفت: با ردیابی ها و کارهای 
تخصصی، سرنخ پلیس به کاربری در شهرستان جیرفت 
رسید. وی بیان کرد: با همکاری پلیس فتا در جیرفت 
و کارشناسان حوز ی فضای مجازی، مشخص شد پسر 
کامپیوتر  رشته ی  آموز  دانش  که  جیرفتی  ساله   1۸
است با مهارت خاصی اقدام به طراحی سایت یکی از 
بازی های رایانه ای معروف به نام«کلش« کرده بود که 

به مهارت طراحی و هدایت کاربران فضای  با توجه 
مجازی به این سایت،کاربران بسیارزیادی با ورود به 

سایت از آن خرید کرده بودند.
وی با بیان این که پس از دستگیری این نوجوان توسط 
کاراگاهان پلیس فتا، بررسی روند ماجرا در دستور کار 
پلیس قرار گرفت، تصریح کرد: در اعترافات اولیه، این 
در  خود  کردن  ثابت  را  کار  این  از  هدف  نوجوان 
حوزه ی طراحی سایت های مشابه به واقعیت و کسب 

درآمد، ذکر کرد.
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نشست مشترک دانشگاه
 Dresden آلمان

 و دانشگاه شهید باهنر کرمان

همکاری  نشست  اولین 
فناوری  محققین  مشترک 
  Dresden دانشگاه  چوب 
پژوهشکده  محققین  با  آلمان 
گیاهی  تولیدات  فناوری 
شیمی  مهندسی  گروه  و 
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه 
آلمانی  هیات  شد.  برگزار 
چوب  فناوری  محققان  شامل 

)wood technology(دانشگاه Dresden  آلمان به ریاست دکتر Udo از 23 تا 
2۵ ادریبهشت ماه 96، از دانشگاه شهید باهنر کرمان بازدید نمودند.

در این بازدید، محققین دانشگاه Dresden به منظور ایجاد زمینه های همکاری 
پژوهشکده  محققین  با  خرما  ضایعات  فرآوری  خصوص  در  صنعتی  و  پژوهشی 
فناوری تولیدات گیاهی و گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان  به 
بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد یک طرح مشترک با مدیریت پژوهشکده 
فناوری تولیدات گیاهی و یک طرح مشترک با مدیریت گروه مهندسی شیمی 

جهت شروع همکاری تعیین گردد.

پنج  جزو  کرمان  استان 
استان برتری است که رشد 
خالص سواد آن از میانگین 

کشوری باالتر است.
اداره  سوادآموزی  معاون 
شورای  در  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل 
سوادآموزی  نهضت  پشتیبانی  و  پرورش  و  آموزش 
گفت: نرخ سواد در استان از ۸9.۸ درصد در سال 
سال   40 تا   10 سنی  رده ی  در  درصد   92.3 به   92

رسیده است. 

سرشماری  اساس  بر  کرمان  افزود:  صباحی  ناصر 
بی سوادی  آمار  بیش ترین   92 سال  در  شده  انجام 
به  بخشی  شتاب  سند  تدوین  با  که  است  داشته  را 
مشکل  این  همدلی  و  تعامل  با  و  سوادآموزی 
هزار   63 حدود  این که  بیان  با  وی  شد.  برطرف 
پوشش  زیر  کرمان  استان  در  بی سواد  افراد  از  نفر 
کرمان  استان  داد:  ادامه  گرفته اند،  قرار  تحصیلی 
برتری است که رشد خالص سواد  استان  پنج  جزو 

آن از میانگین کشوری باالتر است.
این که  بیان  با  نیز  مهاجران  و  اتباع  امور  مدیرکل 
در  بیگانه  اتباع  از  آموز  دانش  هزار   2۸ حدود 
هستند،  تحصیل  به  مشغول  کرمان  استان  مدارس 
را  دانش آموزان  درصد کل  پنج  تعداد  این  گفت: 

شامل می شود. 

سازمان های  این که  بیان  با  شمس الدینی  حمید 
بین المللی  افراد خیر در سطح  به عنوان  بین المللی 
با  نیز  گذشته  سال  گفت:  می کنند  فعالیت 
فعالیت های انجام شده، هیات های خوبی به استان 

کرمان سفر کردند.
استان  در  کالسه   12 مدرسه ی  پنج  افزود:  وی 
نیز  امسال  بیگانه احداث شده و  اتباع  برای  کرمان 
2 مدرسه در زرند و زنگی آباد راه اندازی می شود. 
کمک های  جلب  ما  هدف  این که  بیان  با  وی 
پرورش  و  آموزش  حوزه ی  در  بین المللی 
حدود  کرد:  بیان  است،  بیگانه  اتباع  دانش آموزان 
کردن  هزینه  برای  نروژ  از  اعتبار  تومان  میلیارد   6
استان  به  اتباع،  دانش آموزان  تحصیل  حوزه ی  در 

یافته است. کرمان اختصاص 

رشد خالص سواد در کرمان
باالتر از میانگین کشوری

تعالی اقتصاد کشور در گرو 
 توسعه شرکت های دانش بنیان

 معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری عنوان کرد: 
طی 2 سال گذشته تعامالتی خوبی را با دانشگاه آزاد اسالمی برقرار کرده ایم.

بنیان در اقتصاد کشور  به نقش شرکت های دانش  با اشاره  دکتر علیرضا دلیری  
این  که  است  بنیان  دانش  اقتصاد  در  تغییر  کشور  اقتصاد  در  تحول  الزمه  گفت: 
می  میسر  روز  تکولوژی  با  تولیدی  های  فعالیت  در  تحول  ایجاد  طریق  از  امر 
شود.  وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه پایه و اساس شرکت های دانش 
بنیان، فناوری است بنابراین این امر باعث ایجاد تغییر و تحوالتی در اقتصاد کشور 

خواهد شد. 
به گفته دکتر دلیری، در حال حاضر شرکت های تولیدی که اقدامات خود را 
هستند  رکود  شاهد  حاضر  حال  در  رسانند  می  سرانجام  به  سنتی  روش  براساس 
که در صورت ادامه فعالیت شرکت ها با همین روند نمی توان شاهد تنوعی در 

اقتصاد کشور باشیم. 
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری با بیان اینکه 
های  شرکت  فعالیت  به  وابسته  باید  کشور  اقتصاد  در  تاثیرگذاری  و  تغییر  ایجاد 

دانش بنیان باشد، اظهار داشت: این امر از طریق تمرکز بر فناوری های جدید در 
اقتصاد ایجاد می شود، تا عالوه بر ورود سرمایه گذاری در حوزه فناوری، نوعی 
تامین مالی به این حوزه اختصاص داده شود، که از طریق می توانیم به زودی 
شاهد شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقاء اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی باشیم 
و همچنین باعث ارتقاء جایگاه مخترعان در تجاری سازی طرح هایشان می شود.  
بنیان افزود:  با تاکید بر حمایت دانشگاه آزاد اسالمی از شرکت های دانش  وی 
طی 2 سال گذشته تعامالتی خوبی را با دانشگاه آزاد اسالمی برقرار کردیم که در 
راه اندازی مراکز رشد، جذب نخبگان در فعالت شرکت های دانش بنیان بسیار 

تاثیر گذار بوده است. 
پایه  بر  تولید دانش  از طریق  تامین درآمد دانشگاه آزاد اسالمی  به  دکتر دلیری 
باید درصدد  و گفت:  کرد  اشاره  دانشجویان  شهریه  به جای  بنیان  دانش  اقتصاد 
باالیی از درآمد دانشگاه آزاد مانند دانشگاه های موفق دنیا از طریق تولید دانش 
باشد که این امر تنها از طریق ارتقا شرکت دانش بنیان، توجه به ایده های فناورانه 
دانشجویان و اساتید بوده، خوشبختانه در حال حاضر بستر خوبی در دانشگاه آزاد 
بنیان دانشگاه آزاد هستیم.  وی به  شکل گرفته و شاهد رقابت واحد های دانش 
برنامه های پیش رو جهت افزایش همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی اشاره کرد و 
گفت: نگاه دانشگاه آزاد باید نگاه ارتقا یافته تری باشد تا بتوانیم مسیر پیش روی 
ایجاد کردیم که هر  بنیان  اقتصاد دانش  برای  را  ریلی  زیرا  ادامه دهیم  را  خود 

کسی هماهنگ با این ریل حرکت کند می تواند موفق باشد.
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 مراسم رونمایی از تندیس و نام گذاری مجتمع فرهنگی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با حضور فرزند ایشان 
مهندس محسن هاشمی و جمعی از مسئولین شهری و دانشگاهی در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد.

رونمایی از تندیس آیت اهلل هاشمی در دانشگاه آزاد مشهد 
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و  دانشکده ها  تأسیس  بنیادی،  سلول های  فناوری های  علوم  توسعه  ستاد  دبیر 
و  علمی  اعضای  تعداد  افزایش  به  منجر  را  سلولی  علوم  به  دانشجویان  ترغیب 
دانشجویان حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانست و تأکید کرد 
با برنامه ریزی مناسب، تحقیقات در این زمینه افزایش یافته و محصوالت بیشتری 

تولید خواهد شد.
با  گفت:  بنیادی  سلول های  ترمیم  و  پوست  کنگره  در  امیرعلی حمیدیه  دکتر 
در  ایران  اما  نشده  باز  بنیادی  سلول های  بین المللی  بازار  هنوز  اینکه  به  توجه 
است.  پیداکرده   دست  پایه  و  اولیه  اصول  به  علمی  لحاظ  به  گذشته  سال  ده 
وی افزود: بازار بین المللی سلول های بنیادی از سال 2020 باارزش 60 میلیارد 
دالری در سراسر دنیا آغاز می شود و پیش بینی می شود این بازار در سال 2030، 

صد و هفتاد میلیارد دالر و در سال 20۵0 بیش از ۵00 میلیارد دالر باشد.
دکتر حمیدیه با اشاره به زحمات محققان و جوانان کشور در ده سال گذشته 
درزمینه سلول های بنیادی گفت: هم اکنون زمان چیدن محصوالت علمی این 
در  محصول  درفروش  که  کنیم  برنامه ریزی  طوری  باید  فرارسیده  پژوهش ها 
بازار جهانی سهم داشته باشیم زیرا تجاری سازی سلول های بنیادی در دنیا اعداد 
بزرگی را شامل می شود که حتی سهم 2 درصدی از این بازار نیز عدد بزرگی 
خواهد بود. وی بابیان اینکه هم اکنون بازار سلول های بنیادی حدود 20 میلیارد 
دالر است گفت: در حال حاضر ما سهم آن چنانی در این بازار نداریم و اکنون 
محصوالت این بخش در بازار داخلی و نهایتًا برای منطقه و جمعیت 400 میلیونی 

آن برنامه ریزی شده است.
دکتر حمیدیه گفت: برای تجاری سازی محصوالت سلول های بنیادی نه تنها در 
حوزه پزشکی که در بخش فنی مهندسی آن نیز باید بازار را به دست بگیریم 
کارهای  نتیجه  تا  باشند  داشته  نقش  کنار هم  در  مهندسی  علوم  و  پایه  علوم  و 
علمی به تجاری سازی و سهم گرفتن از بازار جهانی ختم شود وگرنه در آینده 
این بازار، وابسته خواهیم بود. وی به فعالیت حدود ۵0 مرکز تحقیقاتی کشور 
در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی اشاره کرد و گفت: تعداد این 
مراکز رو به افزایش است ضمن اینکه از 16 ماه پیش بر روی موضوع آموزش و 

پژوهش و توسعه منابع انسانی، تجاری سازی و بازار، مراکز ارائه خدمات سلولی 
در ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی متمرکزشده ایم. 

دبیر ستاد توسعه علوم فناوری های سلول های بنیادی افزود: همچنین با تأسیس 
دانشکده ها و ترغیب دانشجویان علوم سلولی به تعداد اعضای علمی و دانشجویان 
حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی افزوده شده به طوری که ۵00 عضو 
هیئت علمی در این زمینه در کشور فعال هستند و پیش بینی می شود تا یک سال 
و  اعضای هیئت علمی  افزایش  با  افزود:  برسند. وی  نفر  از 1000  بیش  به  دیگر 
دانشجویان این حوزه، افزایش تحقیقات و درنتیجه محصوالت بیشتری خواهیم 

داشت.
دکتر حمیدیه بابیان این که تاکنون در تولید مقاالت این حوزه رتبه بیستم و در 
سال 2016 به رتبه 14 رسیده ایم گفت: باید مراکز تحقیقاتی سلول های بنیادی 

در سراسر کشور گسترش یابد نه این که تنها در تهران متمرکز باشد. 
وی افزود: تهران با 33۵6 مرکز تحقیقاتی و سپس شیراز با 323 مرکز تحقیقاتی 
میزان  بخش  در  و  رادارند  دوم  و  نخست  رتبه  ترتیب  به  بنیادی  سلول های 
مشارکت بر اساس دانشگاه ها نیز دانشگاه های تهران در صدر هستند. البته ما از 
سال گذشته مقررشده توزیع امکانات در همه شهرها یکسان باشد بطوریکه از 9۸ 
درصد منابع تخصیص یافته به تهران این مقدار باید به زیر ۵0 درصد برسد و بقیه 

در دیگر استان ها توزیع شود.
با  بازساختی  بنیادی و پزشکی  سمپوزیوم یک روزه پوست، ترمیم و سلول های 
حضور جمعی از محققان، صاحب نظران، پزشکان و دانشجویان در دانشگاه علوم 

پزشکی تهران برگزار شد.
توضیح این که، تولید سازه های پوستی، بازسازی ضایعات صورت با فلپ های 
موضعی، کاربرد سلول درمانی در درمان ریزش مو، نقش کورکمین در ترمیم 
و  بنیادی  سلول های  تازه های  زخم،  ترمیم  و  امنیون  پرده  و  التهاب  کاهش  و 
مهندسی بافت در حوزه پوست و ترمیم، کار آزمایی های بالینی، توسعه علوم 
بنیادی و پزشکی بازساختی و چشم انداز تجاری سازی و  و فناوری های سلولی 
بازار، تازه های ژنتیک و پزشکی بازساختی، تجاری سازی در محصوالت سلولی، 
سوختگی،  دچار  بیماران  در  درمانی  سلول   ،EB بیماران  در  درمانی  سلول 
ترمیم پوست با ترکیب لیزر و سلول درمانی و جوان سازی پوست با استفاده از 
سلول های فیبروبالست ازجمله موضوعاتی بود که در این رویداد علمی ارائه 

شد.

 زمان برداشت محصوالت 
سلول های بنیادی فرا رسیده
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معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جیرفت 
جوانان  پرتاب  سکوی  نوآوردگاه  گفت: 
کار  و  کسب  توسعه  رؤیای  تحقق  سوی  به 
بحث  به  می  تواند  که  است  آن ها  فناورانه 
اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کمک شایانی 
کند.  دکتر حمداهلل راوند معاون آموزشی 
این  در  جیرفت  دانشگاه  پژوهشی  و 
اینکه دانشگاه ها  به  با توجه  خصوص گفت: 
تربیت  دوره  از  گذر  حال  در  هم اکنون 
فعالیت هایی  هستند،  دانشجویان  تئوریک 
دانشجویان  می تواند،  نوآوردگاه ها  مانند 
پی  در  دیگر  که  برساند  استقاللی  به  را 
تصریح  وی  نباشند.  دولتی  استخدام های 
دانشجویان  نوآوردگاه ها  این  با  کرد: 
ایده های به ظاهر ساده خود را می پرورانند 
و  بحث  آن  تجاری سازی  زمینه  در  و 
بتوانند از آن  نهایت  تا در  بررسی می کنند 
بهره برداری کرده و به پول و سرمایه برسند.
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جیرفت 
شرکت های  از  بسیاری  که  این  به  اشاره  با 
یزرگ دنیا مانند مایکروسافت، اپل و گوگل 
و یا دیجی کاال در ایران از همین ایده  های 
بسیار ساده به چنین جایگاهی رسیدند، بیان 
سرمایه های  با  معمواًل  ایده ها  این  داشت: 
اندک در راستای رسیدن به اهداف بزرگ 
برگزاری  اعتبار  راوند  دکتر  شدند.  آغاز 
نوآوردگاه دانشگاه جیرفت را ۵00 میلیون 
نوآوردگاه  این  کرد:  عنوان  و  ذکر  ریال 
طی سه روز با حضور متخصصانی از تهران 
در  دانشجو   60 آن  پی  در  که  شد  برگزار 

ایده های  ارائه  به  نفره  پنج  تیم   13 قالب 
آیین  در  داشت:  بیان  پرداختند. وی  خود 
در  تیم ها  این  نوآوردگاه  این  اختتامیه 
کردند  پیدا  فرصت  دقیقه  سه  زمان  مدت 
که ایده های خود را مطرح کنند و صاحبان 
سرمایه و کسب و کارهای موفق نیز با ارائه 
ایده های  دانشجویان  به  خود  تجربیات 

صورت  در  تا  دادند  قرار  بررسی  مورد  را  آن ها 
جیرفت  دانشگاه  استاد  شوند.  تجاری سازی  امکان 
ادامه داد: این نوآوردگاه ها می تواند به دانشجویان 
کمک کند که از فکر کلیشه ای استخدام های دولتی 
و پشت میزنشینی خارج شوند و در پی کارآفرینی و 
راه اندازی کسب و کار توسط خودشان باشند. دکتر 
جنوب  که  این  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  راوند 
راه اندازی  اساس  و  کشاورزی  ای  منطقه    کرمان 
دانشگاه جیرفت نیز کشاورزی است، این نوآوردگاه 
برگزار  کشاورزی  رشته های  دانشجویان  برای  را 
اما در کنار آن ها دانشجویان فنی مهندسی  کردیم، 
با  وی  کردند.  خوبی  استقبال  نیز  رشته ها  سایر  و 
معاون  دلیری،  علیرضا  دکتر  حمایت های  از  تقدیر 
فناوری  و  علمی  معاونت  منابع  و  مدیریت  توسعه 
جیرفت،  فرمانداری  داشت:  ابراز  جمهوری  ریاست 
سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان و اتاق 

با  هماهنگی  راستای  در  نیز  کرمان  استان  بازرگانی 
سرمایه گذاران همکاری بسیار خوبی داشتند.

جیرفت  نوآوردگاه  اجرایی  مدیر  مشایخی  حسین 
نوآوردگاه  فرآیند  داشت:  اظهار  زمینه  این  در  نیز 
ایده پردازی  با  جیرفت  دانشگاه  کارآفرینی 
دانشجویان کار خود را آغاز کرد. وی اذعان داشت: 

شرایط  در  خود  ایده های  پرورش  با  دانشجویان 
کسب و کار واقعی قرار می گیرند و بودجه به آن ها 
داده می   شود که نوعی شبیه سازی با دنیای واقعی 
کارگاه های  برگزاری  به  اشاره  با  مشایخی  است. 
ایده  این  کرد:  اضافه  برنامه،  این  بین  در  تخصصی 
تولید  هر  یا  و  خدمت  محصول،  یک  می تواند، 
آشنایی  از  جدای  داشت:  بیان  وی  باشد.  دیگری 
دانشجویان با محیط کسب و کار، این امر در ذهن 
آن ها نهادینه می شود که در پی شغل جدید و ایجاد 
افراد  از  تعدادی  آن  کنار  در  و  باشند  کارآفرینی 
نوآوردگاه  پایان  در  بگیرند.  کار  به  نیز  را  بیکار 
دانشگاه جیرفت آیین اختتامیه با معرفی سه تیم برتر 
ایده  با  فاتح صنعت  تیم های  برگزار شد.  ایده پرداز 
بسته بندی و پرس ذرت، جردس با ایده تولید نوعی 
جلبک برای دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی و تری 
ترتیب  به  گیاه پزشکی  آنالین  کلینیک  ایده  با  میم 

اول تا سوم شدند.

شرکت 60 دانشجو 
در نوآوردگاه دانشگاه جیرفت
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ه  اهدی  ش   دان ش 

پرسه در حوزه ایثار و شهادت کرمان 



برای اولین بار در کشور:

نورپردازی گلزار شهدای کرمان 
استان،  شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت  همت  به  و  کشور  در  بار  اولین  برای 
از  بخشی  و  افتتاح  کرمان  شهدای  گلزار  نورپردازی  و  روشنایی  به سازی  پروژه  

آن به بهره برداری رسید. 
نورپردازی  و  روشنایی  به سازی  پروژه ی  شهدا،  گرامی داشت  روز  با  هم زمان 
امور  استاندار کرمان، مشاور وزیر کشور  در  با حضور  گلزار شهدای شهرکرمان 



بانوان، مدیر عامل شرکت توزیع برق شمال کرمان و جمعی از مسئوالن  و خانواده های شاهد و ایثارگر 
به بهره برداری رسید. در حاشیه  این  مراسم،  مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان با اشاره به فرهنگ 
ایثار و شهادت گفت:  خد ارا شاکر هستیم که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، توفیق خدمت به 
با زنده  انقالب در رابطه  به سخنان رهبر معظم  اشاره  با  ادامه  ما شد.  وی  در  شهدای گران قدر روزی 
نگه داشتن یاد شهدا، گفت:  اگر همه ی مسئوالن و مردم  تالش کنند تا فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه ی 

دشمنان   شود،  حفظ  کشور  این  در  جهادی 
و  شرف  عزت،  به  توانست  نخواهند  هیچ گاه 
آزادگی ملت غیور ایران صدمه وارد کنند.
بر  نیز   کرمان  استاندار  مراسم  این  در 
متعالی  اهداف  بخشی  آگاهی  و  شناسایی 
و  تاکید کرد  نسل جوان  برای  به ویژه  شهدا 
گفت: والیت و شهدا متعلق به همگان است 

ایران والیت مدار هستند.   و همه ی مردم 
این که  بر  تاکید  با  حسینی  رزم  مهندس 
توجه  بدون  و  ادعا  بی  واالمقام  شهدای 
خدا  برای  و  خالصانه  دنیوی،  مادیات  به 
گذاشتند،  اخالص  طبق  در  را  جان شان 
و  پیام  دارای  شهدا  گلزارهای  افزود: 
احترام  مورد  باید  که  شهداست  آرمان های 
باید  مقدس  مکان های  این  لذا  گیرد،  قرار 
احداث  زیبا  و  نمونه  پاک،  به گونه ای 
مقصد  را  مکان ها  این  گردشگران  تا  شوند 

دهند. قرار  گردشگری 
وزارت کشور  خانواده   و  بانوان  امور  مشاور 
احترام  ادای  ضمن  آئین  این  ادامه   در  نیز 
شناخت  لزوم  بر  شهیدان،  شامخ  مقام  به 
اهداف و ویژگی های شهیدان تأکید کرد و 
گفت: شهدا در یک لحظه ی کوتاه آماده ی 
به  را  خود  عمر  آنان  نمی شوند،  شهادت 
می گذرانند  صالح  اعمال  و  نفس  تهذیب 
که  می سازند  خالص  را  خود  به گونه ای  و 

می شوند. انتخاب  شهادت  برای 
مهندس عرب زاده  معاون مهندسی ونظارت 
کرمان  استان  شمال  برق  توزیع  شرکت 
این  اجرای  از  هدف  خود،  گزارش  در  نیز 
طرح را ایجاد یک فضای معنوی و در شان 
افزود  و  کرد  عنوان  شهیدان  منزلت  و  مقام 
و  استانداری کرمان  با حمایت  پروژه  این   :
در  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مشارکت 

3 ماه به بهره برداری رسید. مدت زمان 
جالب  ابتکارهای  از  یکی  گفت:  زاده  عرب 
نورانی  توجه دراین طرح، نصب سنگ های 
یعنی  کرمان،  شهر  شهدای  قبور  تعداد  به 
زاده  عرب  مهندس  است.  عدد    1071
توسط  پروژه  این  اجرای  از  همچنین 
آبان  نیروی  نیکان  پیمان کار  شرکت 
این  برق   تامین  برای  گفت:  و  خبرداد 
700متر  20کیلوولت و  300متر شبکه  پروژه  
دستگاه  یک  و  احداث  فشارضعیف  شبکه 

ترانس 12۵ کاوا  نیز نصب شده است. 
به سازی  شامل   طرح  این  افزود:  وی 
راه  ستون ها،  گلزار،  محوطه ی  روشنایی 
بر  مشرف  کوه های  فضای  روشنایی  ها،  پله 
حاضر  درحال  که  بود   خواهد  گلزارشهدا  
آماده  کرمان  شهدای  گلزار  فضای  تنها 
اجرایی  عملیات  کار  زودی  به  و  است  شده 
گلزار  به  مشرف  مسیرکوه های  روشنایی 

اتمام خواهد رسید. به  نیز  شهدا 



اکنون ساعت ۵:30 غروب روز بیست و سوم 
مهرماه 1362 )برابر با هشتم محرم( حدود 1۵0 
بر  )کرمان( سوار  بهشتی  شهید  پادگان  از  نفر 
اتوبوس های اعزام به جبهه به مقصد کردستان 

قم ساعت ۸ شب 62/07/24 )شب   – یزد   – حرکت کردیم. از طریق رفسنجان 
عاشورا( وارد همدان شدیم و به پادگان اعزام نیرو همدان رفتیم و بعد از شام تا 

ساعت 12 شب عزاداری کردیم.
اکنون که ساعت 7:30 صبح 62/07/2۵ است.

بیرون ساختمان جمع شدیم و آمار می گیرند. قرار است امروز که عاشورا است 
برای عزاداری همراه مردم به خیابان اصلی شهر برویم. تا ساعت 13 عزاداری 

کردیم و به پادگان برگشتیم.
ساعت 2:30 بعدازظهر با بدرقه برادران سپاه همدان به سمت کامیاران حرکت 
استراحت کردیم و مطلع شدیم  و  پادگان کامیاران عزاداری  کردیم. شب در 
شب قبل چند تن از برادران جند اهلل مشهد با کوُمله درگیر شده و شهید شده اند 
که توسط چند نفر از پیش مرگان ُکرد با قاطر آن ها را از باالی ارتفاعات پایین 

آورده اند.
میدان  در  7صبح  ساعت   62/07/26 امروز 
و  کدبندی  و  شدیم  جمع  صبحگاه 
یاری  و  خواست  به  و  شدیم،  سازمان دهی 
خداوند من به عنوان آرپی جی زن معرفی و تجهیزات مربوطه را تحویل گرفتم 
و به طور اتفاقی عمویم را که نزدیک 60سال سن دارد آنجا دیدم و چندساعتی 

هم باهم بودیم.
تجهیزات  با   62/07/27 صبح  فردا  و  گرفتم  تحویل  وصیت نامه  برگ  و  پالک 
کامل به خط شدیم و وصیت نامه ها را تحویل دادیم و ساعت 10 صبح از عمویم 
خداحافظی کردم و با اتوبوس های استتار شده به سمت سنندج حرکت کردیم. 
تمام طول جاده را تأمین گذاشته بودند و برادران با لندکروز و تیربار جاده را 
گشت می زدند و عزیزانی با لباس ُکردی اطراف جاده و روی تپه ها مسلح ایستاده 

بودند تا ضدانقالب کمین نزند.
به شهر بسیار باصفا و شلوغ سنندج رسیدیم و از وسط شهر عبور کردیم و به  طرف 
مریوان حرکت کردیم. بازهم اطراف جاده و روی بلندی ها افراد مسلح ایستاده 

خاطرات بازنویسی شده
  عملیات والفجر 4

آنچه که در پی می آید، خاطرات بازنویسی شده یکی از رزمندگان سابق لشکر41 ثاراهلل و یکی از مدیران فعلی 

کشور از عملیات والفجر4 است. وی در شرایط پر اضطرار عملیات مذکور و در سنگر،  اقدام به درج خاطرات خود 

کرده است و شاید به همین دلیل باشد که خاطراتش، رنگ و بوی جنگ و جبهه می دهد. تصویری از دفترچه و 

دستخط ایشان نیز موید همین مطلب است. او متواضانه از هیات تحریریه درخواست عدم درج نامش 

را داشته است. با هدف حفظ اصالت اثر، از ویراستاری متن خودداری شد.
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بودند منطقه کوهستانی و سرسبز بود جاده از میان کوه های بلند پیچ می خورد و 
به مریوان نزدیک می شد، کشاورزان در حال کشت و زرع در زمین های دیمی 
بودند ساعت 2:30 بعدازظهر به ورودی مریوان رسیدیم و به سمت چپ جاده 
پیچیدیم که هواپیماهای دشمن آمدند و مجبور شدیم از اتوبوس ها پیاده شده 
داخل جنگل شویم و تا اردوگاه ثاراهلل که روبروی دریاچه مریوان داخل جنگل 

مستقر بود پیاده روی کنیم. 
بود، شدیم. مطلع شدیم  استتار شده  با شاخه های درختان  وارد چادرهایی که 
وارد  عراق  پنجوین  راست  محور  از  قمر  تیپ  و  عاشورا  لشگر  شب   12 ساعت 

عملیات شده و عملیات والفجر را با رمز یا اهلل یا اهلل یا اهلل آغاز کرده است.
فردا صبح همه برای توجیه نقشه عملیات جمع شدیم و معاون لشگر برادر قاسم 
میرحسینی راجع به پیروزی شب قبل و مأموریت لشگر ثاراهلل توضیح داد و گفت 
باید هرلحظه آماده باشید و مدتی که اینجا منتظر هستید بایستی در داخل جنگل و 
ارتفاعات اطراف نحوه حرکت داخل جنگل و درگیری با دشمن را تمرین کنید 
و آمادگی الزم برای درگیری با ضدانقالب را هم داشته باشید، ممکن است شب 
از داخل جنگل به اردوگاه حمله شود. هر روز  با تجهیزات از شیب تند جنگل از 
البه الی درختان باال می رفتیم و پایین می آمدیم. این کار فقط باانگیزه و نیروی 
با شیب تند  الهی ممکن است چراکه بدون تجهیزات هم حرکت در ارتفاعات 

سخت است.تعدادی از نیروها در انبوه جنگل راه را گم کردند. 
اکنون ساعت 9 شب 62/07/29 است و سومین شبی است که در این اردوگاه 
هستیم و بایست در عملیات به عنوان احتیاط لشگر امام حسین عمل کنیم و تاکنون 
خود لشگر امام حسین با یاری خداوند پیش رفته است و ضد حمله عراق دفع 
شده است و هواپیماها مرتب وارد فضای منطقه می شوند و بمب باران می کنند. 
داخل چادر نشسته ام احساس خستگی می کنم نزدیک ۵روز است که وارد منطقه 
شده ام، هر شب خبر عملیات عزیزان را می شنوم و هرلحظه انتظار می کشم نوبت 
ما شود. دو ماه است که خانواده ام را ندیده ام، اکنون هم نمی دانند من اینجا 
به  انبوه  انتظارم است. آیا در این جنگل های  هستم. نمی دانم چه روزهایی در 
نمی دانم   – نمی دانم  گرفت،  خواهم  بر  دنیا  ره  اینکه  یا  غلطید  خواهم  خونم 
پیکر بی جانم  اینکه دشمن  یا  پایین خواهند آورد  از کوه ها  با قاطر  جنازه ام را 
نمی دانم چگونه جان خواهم داد.   – نمی دانم  به آتش خواهد کشید. خدایا  را 
کاش در تاریکی شب در خلوتگاه این جنگل جان تهی کنم تا بتوانم آنچه در 
این سال ها بر دلم سنگینی می کند  به زبان آورم. دوست دارم آخرین لحظات 
عمرم را در تپه های اطراف پنجوین با یاد مهدی موعود بگذرانم اما هنوز کربال 

و قدس در تصرف عدو اهلل است و این ننگ است بر ما که آرام بنشینیم. ای کاش 
زنده می ماندم و حرم موال و رهبر آزادگان را می دیدم و آنگاه با چشمانی باز 

ره حق می پیمودم.
دوست دارم هرگز دشمن زبون مرا در حال ضعف نبیند، هرگز جنازه بی حرکتم 
را نظاره نکند دوست دارم حتی جنازه ام در دل او وحشت اندازد. هرگز او را بر 
خود مسلط نبینم هرگز مرا در حال زخمی نبیند. که احساس شادمانی کند. بلکه 

همیشه مرا در حال یورش بیابد و ...
ساعت یک بعد از نیمه شب بود که فرمانده گردان )برادر پایدار( گفت همه را 
بیدار کنید با تجهیزات کامل آماده حرکت باشید. همه برادرا آماده شدند و هر 
گروهان داخل یک کامیون کمپرسی ده چرخ سوار شده و اکنون آماده ایم به 

سمت منطقه عملیاتی حرکت کنیم.
ساعت ۵:30 صبح 62/0۸/02 است کنار تپه شهدا پشت خاکریزی مستقر هستیم 
و منتظریم هر لحظه اعالم شود که به طرف خط مقدم حرکت کنیم. عده ای 
از برادران که دیشب از هم جدا شدیم قبل از این وارد عملیات شده اند و از 
سرنوشت آنها خبری نداریم. لحظات خداحافظی دیشب هرگز فراموش شدنی 
نیست. اشک هایم جاری بود همه در حال بغض و گریه یکدیگر را در آغوش 
می کشیدند و طلب شفاعت می کردند. اکنون نمی دانم حال آنها چگونه است، 
شهید شده اند یا زخمی اند یا در حال رزم. خدایا از تو می خواهم همه را یاری 
نمایی. آمبوالنس ها به سرعت در حال حرکتند و نمی دانم پیکر خونین کدام 
برادرم درون آنهاست. به نام تو که جان می دهی و جان می ستانی بدون یاری 

تو ما هیچ هستیم.
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االن ساعت 2بعدازظهر روز 62/0۸/03 است،
دیروز ساعت 11 سوار بر دو لندکروزر شدیم و به منطقه عملیات حرکت کردیم 
برادران زیاد بودند و داخل ماشین جا بسیار تنگ بود و ماشین به منطقه تیررس 
دشمن که رسید با سرعت بیشتری حرکت می کرد از تپه شهدا رد شدیم و به 
منطقه  اوضاع  بود حرکت کردیم  طرف خط مقدم که شب گذشته آزاد شده 
دیدنی و حیرت آور بود. همه منطقه را دود فرا گرفته بود. جنگلها سوخته بودند 
و بسیاری جاها دود به هوا بلند بود. توپخانه عراق جاده را بشدت زیر آتش گرفته 
بود. به دهکده ای رسیدیم که مسئولین تدارک گردانها آنجا بودند از جاده که 
پیچیدیم جسد برادر شهیدی را کنار وسایل انفرادی روی زمین خوابانده بودند 

دیده می شد.
از دهکده رد شدیم زمین های اطراف جاده سیاه بودند و ریشه بعضی از درختان 
در حال سوختن بود. از سیم خاردارهای میدان مین گذشتیم. تپه های اطراف 
را کاماًل درختها پوشانده بودند در بیشتر جاهای از جنگل دود به هوا بلند شده 
بود. به جایی رسیدیم که جاده تمام می شد. از ماشین پیاده شدیم و راه افتادیم 
اطراف جاده)درحال احداث( برادران رزمنده نشسته بودند و یکی از برادران 
جعبه های مهمات را با طناب بسته بود و روی قاطر گذاشته و از کوره راهی که 

از داخل جنگل به باالی تپه منتهی می شد می برد.
فرمانده به ما گفت از این تپه باال بروید و داخل سنگرها بنشینید که تیر نخورید. 

البته  رفتند  می  سنگری  داخل  نفر  هرچند 
سنگرهای ترک شده مربوط به عراقی ها بودند. 
که  برادران  از  یکی  دقیقه  چند  از  بعد  باالخره 
و  کرد  می  حرکت  گروه  جلو  بود  بلد  را  راه 
ماهم به دنبال او. کوره راهی از میان جنگل می 
به  برادران  برگشت  و  رفت  توسط  که  گذشت 
صورت محل عبور درآمده بود و درختان جنگل 
انبوه بودند و مانع رفتن می شدند. ولی برادران 
تا  بودند  بریده  را  اضافی  های  شاخه  تخریب 
رفت و آمد آسان تر شود و طنابی از این معبر 
از  استفاده  با  بتوانند  برادران  که  بودند  برده 
طناب راه را گم نکنند. در مسیر حرکت وسایل 
شهید  یا  زخمی  که  رزمنده  برادران  انفرادی 
شده بودند به چشم میخورد و یکی از برادران 
جسد شهیدی را به رو، روی قاطر انداخته بوده 
روی  و  سر  خون  و  آورد  می  باال  مسیر  از  و 
برادر عزیز را سرخ کرده بود و با حرکت قاطر 

صورتش به پاالن قاطر می خورد و پاالن را غرق خون کرده بود و چند شهید در 
مسیر معبر به چشم می خورد که از شهادت آنها چندین ساعت می گذشت. بیش 
از نیمی از معبر را که پشت سر گذاشتیم بیشتر برادران به غیر از وسایل انفرادی، 
بیل و کلنگ نیز برداشته بودند خسته شدند و کمی عقب ماندند. من قبضه آر پی 
جی هفت و  کوله پشتی با 3موشک آر پی جی و قمقمه و جیب نارنجک و وسایل 
کمکهای اولیه و چند گونی برداشته بودم و مسیر طوالنی بود و موقع باال رفتن از 
تپه ها خسته می شدیم. در کانالی که در مسیر حرکتمان بود قاطری با اصابت چند 
ترکش نقش زمین شده بود و هنوز وسایل را از روی آن برنداشته بودند و چند 
قدم آنطرف تر جسد شهیدی به چشم می خورد. قاطرها همه شماره گذاری شده 
باالی  به  با مشکالت فراوان  باالخره  بود.  بودند و هر قاطر تحویل فرد مشخصی 

بلندی رسیدیم که خط دفاعی نیروهای خودی بود.
باالی تپه محل تجمع نیرو و وسایل مورد نیاز بود و مهمات الزم برای دفاع از تپه 
بود که شب قبل آزاد شده بود. بین این تپه و نیروی عراقی دره ای عمیق که 
زخمی ها و شهدای ما و کشته های عراقی در داخل آن مانده است و برای دفاع 
از این تپه و حفظ آن سنگرهایی موقتی ساخته شده که روی آنها باز است و سقف 
ندارد. در واقع چاله ای به قطر دو متر و عمق نیم متر و کانال هایی به عمق یک 
متر که اطراف آن را با گونی پر از خاک دیوار نیم متری درست کرده ایم و فقط 

می شود داخل آن نشست و استراحت و یا تیراندازی کرد.

از روی تپه های روبرو که بلندتر است کاماًل ما زیر آتش دشمن هستیم و نیم ساعت 
قبل برادر شیخ علی اکبری که کنار من نشسته بود با اصابت ترکش به سمت چپ 
سینه اش مجروح شد و دو نفر او را با قاطر به پایین تپه بردند که بین راه به شهادت 
رسید. عراقیها تالش می کنند با حجم آتش توپخانه و خمپاره اندازها این تپه و تپه 
هایی که در سمت راست و چپ ما است بگیرند و یا دور بزنند که به لطف خداوند 

موفق نشدند اما تعدادی از جمع ما زخمی یا شهید شدند.
بایست موضع خود را مستحکم کنیم که شب در صورت حمله دشمن بتوانیم تپه را 
حفظ کنیم. نگران زخمی های داخل دره هستیم امکان پایین رفتن و نجات آنها 
نیست. هوا تاریک میشود. غذا و مهمات توسط قاطر باالی تپه آورده می شود و 
زخمی ها را پایین می برند. هوا سرد می شود. بایست اطراف تپه نگهبان بگذاریم و 
عده ای داخل کانال و چاله های حفر شده استراحت می کنند. نماز مغرب و عشاء 

را با تیمم و به صورت نشسته با پوتین خواندیم.
اطراف ما چاله های ناشی از انفجار توپ ها و خمپاره ها دیده میشود. سنگر های 
موجود ما را از تیر مستقیم محافظت میکند اما در مقابل سقوط توپ و خمپاره هیچ 
دفاعی نداریم چون نه کانال ها سقف دارند نه چاله های حفر شده اما تقریبا در 

مقابل ترکش ها تا حدودی در امان هستیم.
شب فرا رسید و هوا سرد و تاریک شد از حجم آتش دشمن کاسته شده اما نگرانی 
و ترس از حمله نفرات دشمن وجود دارد. لذا بایست هر دو ساعت استراحت، یک 

ساعت نگهبانی بدهیم.
باشد  آمده  جبهه  به  بار  اولین  که  کسی  برای 
نگهبانی در جنگل سخت و ترسناک است چون 
برگ  و  شاخ  صدای  ندارد.  وجود  دیدی  هیچ 
نگرانی  حیوانات  احتمالی  حرکت  و  درختان 
خواب  و  خستگی  کند.  می  بیشتر  را  نگهبان 
طول  در  است.  نگهبان  دیگر  دردسر  آلودگی 
شب که نگهبان نبودم نگران دوستانی بودم که 
تجربه قبلی جبهه را نداشتند و نگهبانی برای آنها 
سخت بود چون نیرو به اندازه کافی که نگهبان 

ها دو نفره باشند نداریم.
 قبل از اذان صبح از سنگر 6نفره که به صورت 
آمدم،  بیرون  بودیم  نشسته  هم  دور  ای  حلقه 
سنگری که روی آن باز بود و یک نفر به عنوان 
نگهبان ایستاده و چهار نفر دیگر به پشت تکیه داده 
از سرما  آنها  پتو محافظ  بودند و چند  و خواب 
بود. آمدم به طرف دره و به یکی از نگهبان ها که 
البه الی درخت های بلوط نشسته بود نزدیک شدم و با ذکر رمز شب کنار او نشستم. 
آرام با او حرف می زدم. آقایی با 40 سال سن از شرکت ذغال سنگ زرند اعزام 
شده بود و چندین فرزند داشت و از مرحله قبلی عملیات و موجی شدن خودش و 
نهایتًا رفتن بین عراقی های فراری حرف می زد که متوجه رمز شب عراقی ها که 
عراق – بغداد بوده می شود، وقتی سرباز عراقی به او شک می کند می پرسد: اَنت 
واحد ایرانی؟  - می گوید: ال واحد عراقی. رمز شب را می پرسد و ایشان جواب 
می دهد و از اینکه چگونه فرار می کند و بر میگردد صحبت می کرد، که صدای 
ناله از طرف پایین دره شنیدیم که با ضعف می گفت شما از لشگر ثاراهلل هستید؟ 
یکی از نگهبان ها که نزدیک تر بود جواب او را داد و چند نفر رفتند او را که تا 
نزدیکی ما با پای زخمی آمده بود باال آوردند. خیلی خون از بدنش رفته بود به 
ما که رسید می لرزید و هر بار از هوش می رفت. با خود گفتم خدایا چگونه یک 
شبانه روز با پای تیر خورده در این هوای سرد دوام آورده و تا اینجا باال آمده جز 

عنایت تو چه می تواند باشد؟
نزد دوستانم که خواب بودند آمدم و در فاصله 4 یا ۵ متری سنگر آنها تیمم گرفتم و 
با پوتین به صورت نشسته شروع به خواندن نماز صبح کردم در سجده اول رکعت 
را درست  آن  انفجار  بالفاصله صدای  و   MM120 بودم که صوت خمپاره دوم 
داخل سنگر روی بدن عزیزانم خورد شنیدم و خاک و خوِن حاصل از انفجار به 
اطراف و روی من که در سجده بودم ریخت...                    ادامه  دارد                                       
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فردا،   از دو شهید مدافع حرم  استقبال  مراسم 
مدافع  شهدای  از  رحمانی  و  غالمی  شهیدان 
حرم در کرمان و سپس در بردسیر تشییع شدند. 
پیکر مطهر این شهیدان پس از مراسم استقبال 
زادگاهشان  به  سپس  کرمان،  فرودگاه  در 
نعیم  شهیدان  شدند.  منتقل  بردسیر  شهرستان 
از  ساله   24 رحمانی  صادق  و  ساله   2۵ غالمی 
اثر  در  تاریخ 1۵خرداد 9۵  در  فاطمیون  تیپ 
در  تکفیری  های  تروریست  انتحاری  عملیات 
شهر حمص سوریه به درجه رفیع شهادت نائل 
تاکنون  از استان کرمان  آمدند. گفتنی است، 
برای  فاطمیون  تیپ  از  مدافع حرم  شهید   2۸
شهادت  به  زینب)س(  حضرت  حرم  از  دفاع 
این شهیدان مفقوداالثر  از  نفر  اند و 4  رسیده 

هستند.

استقبال از
 دو شهید مدافع حرم 

دکتر علیرضا دلیری، فرزند برومند سردار شهید، 
با  باید  مسجد  احداث  در  دلیری گفت:  مرتضی 
نگاه فرهنگی نسبت به جذب جوانان اقدام کرد 
نگاه،  نوع  این  تقویت  های  پشتوانه  از  یکی  و 

حضور فعال جوانان است.
فرزند شهید دلیری از شهدای۸ سال دفاع مقدس 
از احداث مسجدی به یاد پدر شهیدش خبر داد 
آقا  نام  به  مزین  پرچمی  شدن  برافراشته  با  که 
روی  به  زودی  به  دربش  السالم،  علیه  ابوالفضل 

همسایه های قدیمی محله شان باز می شود.
گفت:  دلیری  شهید  فرزند  دلیری  علیرضا  دکتر 
مسجدی به یاد پدرم بنا خواهد شد و پرچم آقا 
ابوالفضل)ع( بر فرازش بر افراشته می شود و به 
محله  در  فرهنگی  پایگاه  یک  عنوان  به  زودی 

صاحب آباد افتتاح خواهد شد.
مسجد  احداث  انگیزه  بیان  با  شهید  فرزند  این 
ابوالفضل)ع(  به یاد پدر شهیدش به نام حضرت 
تقسیم  و  ارثیه پدرم  از  افزود: وقتی که صحبت 
آن بین خواهران و برادرانم شد به مادرم پیشنهاد 
دادم مسجدی به یاد پدرم در این محله بنا کنیم.

بقیه  با  مادرم  بود  قرار  هنوز  کرد:  اضافه  وی 
خوابش  به  شب  پدرم  که  بکند  صحبت  ها  بچه 
وقتی  دهد  می  انجام  کاری  دارد  که  آید  می 
از شهید سوال می کند چه می کنید پاسخ می 

خواب  این  و  سازم   می  مسجدی  دارم  دهند 
قضیه را تمام کرد و همه خواهران و برادرانم از 
گرفتن ارثیه منصرف شدند. فرزند شهید دلیری 
محله  از  که  آباد  محله صاحب  در  اظهارداشت: 
به  نبود  مسجدی  است  جیرفت  شهر  پایین  های 
همین خاطر همه موافقت کردند مسجدی به نام 

حضرت ابوالفضل علیه السالم احداث کنیم.
و  علمي  معاونت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
فناوري ریاست جمهوري در ادامه گفت: با پول 
ارثیه ای که از پدر شهید به ما رسیده بود زمینی 
را شروع کردیم.  و احدث مسجد  را خریداری 
با  ابوالفضل)ع(  حضرت  مسجد  کرد:  بیان  وی 
زیربنای1000 متر مربع و دردو طبقه آماده بهره 

نظر  در  که  است  مذهبی  و  فرهنگی  برداری 
به  آن  اصلی  مزیت  عنوان  به  عالم  خانه  گرفتن 
با  نماز  وعده  سه  آن  در  که  زیرا  آید  می  شمار 
دلیری  شهید  فرزند  شد.  خواهد  اقامه  جماعت 
فرهنگی  کانون  دارای  مسجد  اظهارداشت: 
های  استعداد  و  ها  ظرفیت  زیرا  است  هنری  و 
و  پویا شوند  باید  مذهبی  مکان  این  در  جوانان 
بعد  را  مسجد  جاری  های  هزینه  که  آنجائی  از 
از بهره برداری، اعضای خانواده عهده دار شده 
اند به نظر می رسد یکی از مساجد پویا در زمینه 
فرهنگی شود. وی افزود: در احداث مسجد باید 
اقدام  جوانان  جذب  به  نسبت  فرهنگی  نگاه  با 
کرد و یکی از پشتوانه های تقویت این نوع نگاه 

حضور فعال جوانان است.
دکتر دلیری از هزینه شدن بالغ بر 900 میلیون 
تومان برای احدث مسجد در محله صاحب آباد 
خبرداد و در پاسخ به سوالی که آیا بهتر نبود این 
هزینه صرف کارهای عام المنفعه از جمله مسکن 
افزود:  بشود،  محله  در همین  ازدواج جوانان  و 
در کنار احداث مسجد که ضرورت فرهنگی آن 
احساس می شد به این مشکالت نیز در حد وسع و 
توانمان توجه می کنیم و احداث کتابخانه شهید 
دلیری یکی از ضرورت های عام المنفعه می باشد 

که در حال انجام است.
گفتنی است، شهید مرتضی دلیری از نام آوران 
در   ۸ والفجر  عملیات  در  که  است  جیرفت 
در  و  رسید  شهادت  رفیع  درجه  به  فاو  منطقه 
دیگر  کنار  در  شهر  آن  شهرستان  شهدای  گلزار 

همرزمانش به خاک سپرده شده است.

روایت دکتر دلیری 
از احداث مسجد

شهید دلیری
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پرسه در حوزه فرهنگ و هنر کرمان 



نازک خیالی  
در»گل و نوروز«
خواجوی کرمانی

خزیر آناهید 

پی  در  که  آنچه  
ای  خالصه  آید،  می 
دومین  بیست  و  از 
مجموعه  از  نشست 
یی  ها ر س گفتا ر د
خواجوی  درباره  
»روایت خوانی  عنوان:  با  است  کرمانی 
که   آن«  زیبایی شناسی  نقد  و  نوروز  و  گل 
در  که  ارجی  علی اصغر  استاد  سخنرانی  با 
گردید. برگزار  کتاب  شهر  فرهنگی  مرکز 

 استاد ارجی  گفت: شعر روایی روایت صرف نیست، 
بنیادی ترین  داستان،  فضای  و  خط  بر  تمرکز  اما  
نوروز« خواجوی  و  »گل  منظومه  است.  آن  اصل 
کرمانی اگرچه بر الگوی »خسرو و شیرین« نظامی 
سروده شده، فاقد ظرافت های روایی است. تأکید 
و  نازک خیالی ها  مکرر،  مضمون سازی های  بر 
عراقی،  سبک  طرز  به  استعاری  تصویرسازی های 
دور  داستان گویی  رسالت  و  ساحت  از  را  خواجو 
می توان  اثر  این  روایت خوانی  با  است.  کرده 
اضافات و حواشی را از ساحت اصلی و خط روایت 

آن جدا کرد.

»گل و نوروز« یک اثر روایی 
نوروز  و  گل  شد:  یادآور  باال  نکات  بیان  با  ارجی 
خواجوی کرمانی یکی از مثنوی های اوست که در 
خمسه  وی آمده است. منتقدان ادبی، گل و نوروز 
خواجو  از  فاخر  و  برجسته  اثر  یک  عنوان  به  را 
خواجو  است:  روشن  هم  دلیل شان  می شناسند. 
نازک خیالی  با  و  روان  فاخر،  زبان  با  اثر  این  در 
زبان آوری،  آورد.  پدید  را  نوروز  و  گل  توانسته 
که  عارفانه ای  ناب  ویژگی های  و  نازک خیالی 
و  گل  می شود،  دیده  اثر  این  ابیات  البه الی  در 
می کند.  برجسته  منتقدان  این  نظر  در  را  نوروز 

شاعرانه  روایت گری  و  روایت  بحث  امروز،  بحث 
یا شعر روایی است. ناگزیر به موضوعات و مباحثی 
توجه داریم که چه بسا با دیدگاهی که مطرح شد 
متفاوت باشد. گل و نوروز یک اثر روایی است و 
می خواهد داستانی را در لفافه و ساخت شعر بیان 
هم  را  خود  برادری  نوعی  به  باید  بنابراین  کند؛ 
نه  روایی  شعر  کند.  ثابت  شعر  به  هم  و  روایت  به 
ویژگی های  با  شعر  یک  نه  و  است  صرف  روایت 
خاص سیال شاعرانه. به این صورت می شود گفت 
که محوریت شعر روایی، خصوصًا شعر روایی بلند 
و  ساختار  باید  شاعر  است.  داستان  بلند،  منظومه  و 
پایان  تا  آغاز  از  را  داستانی  حرکت  و  چارچوب 
لحاظ و به آن توجه کند. اگر بگوییم که جذابیت 
بودن آن  داستانی  به خاطر  روایی  و گیرایی شعر 

است، پر بیراه نگفته ایم.

مؤلفه های شعر روایی
 در آثار خواجوی کرمانی

وی افزود: چند مؤلفه در شعر روایی وجود دارد 
این  از  نوروز  و  گل  در  خواجو  آیا  دید  باید  که 
مؤلفه ها استفاده کرده است یا نه. در اینجا مد نظر 
روایی  شعر  پارادایم  در  که  است  مؤلفه هایی  ما 
گذشته و قبل خواجو بوده است؛ یعنی قرار نیست 
با الگوهای روایت پردازی مدرن به طرف خواجو 
برویم. الگوهای مد نظر ما الگوهایی است که قبل 
از آن، نظامی تا حدودی در خسرو و شیرین و در 
آثار دیگر خود و بهتر از همه فردوسی در شاهنامه 
رعایت کرده است. اولین مؤلفه  شعر روایی داشتن 
تعلیق،  با  که  داستانی ای  است. خط  داستانی  خط 
شروع  نقطه ای  از  خاص  ضرب آهنگ  یک  با  اما 
شود و مخاطب را با همان عبارت »بعد چی شد؟« 
شعر  مؤلفه   دومین  برساند.  مقصودی  و  منظور  به 
روایی ایجاد موقعیت و فضا است. شعر روایی باید 
بیاورد که مخاطب،  بتواند بستر و فضایی به وجود 
خود را در این موقعیت حس کند یا آن موقعیت 
از  یکی  بنابراین  شود.  تبیین  و  تعریف  او  برای 
ویژگی های اساسی شعر روایی، ایجاد فضا و بافت 
که  است  زبانی  از  استفاده  ویژگی  سومین  است. 
از همنشینی کلمات به شکل مراعات نظیر، مجاز و 
غیره استفاده می کند. شعر روایی در بستر واژگانی 
و در بستر ترکیبات و کلماتی بنا نهاده شده که آن 
واژگان در حقیقت به شکل واقعی و ملموس، حس 
انتقال می دهند. یعنی فضا و واژگانی  و فضایی را 
بنابراین  است.  مهم  شود،  ایجاد  فضا  آن  برای  که 
نکته اساسی و مهم این است که شعر روایی از زبان 
مجاز و صنعت مجاز استفاده می کند؛ از کنایه و از 
همنشینی کلماتی که به شکل مراعات نظیروار کنار 
هم قرار گرفته اند، استفاده می کند که فردوسی از 
این قاعده به نحو احسن و نظامی هم تا حدودی 
بهره می گیرد، یعنی کلماتی را به کار می برند که 
این کلمات در کنار هم در محور هم نشینی، بافت 
را ایجاد می کند. بافت ملموس و عینی که در آن 

لحن، حس، رنگ و دیگر عناصر پیدا است.

گل و نوروز خیالی، تمثیلی یا نمادین
این  نیز  نوروز  و  گل  در  کرد:  خاطرنشان  ارجی 
ندارند  وجود  روشن  و  شفاف  صورت  به  مؤلفه ها، 

اولین  مؤلفه ها داریم.  این  از  تاریک روشنایی  ما  و 
خیالی،  داستان  یک  نوروز  و  گل  داستان  ویژگی 
شبیه  موتیف های  ما  که  است  نمادین  یا  تمثیلی 
بسیار  افسانه های کهن خود  و  را در قصه ها  به آن 
جذابیت  قصه  درون  در  خیلی  بنابراین  داشته ایم. 
بدون  و  تمثیلی  یعنی شکل  ندارد؛  و کشش وجود 
آن  در  البته  زیاد.  کشمکش های  و  فرودها  و  فراز 
و حوادث  زیادی رخ می دهد  اتفاقات  و  حوادث 
محیرالعقول هم در آن می بینیم، اما یک کشمکش 

روایی رخ نمی دهد. 
نکته  دوم این است که ما در داستان شاعرانه یا شعر 
روایی، اگر براساس قاعده زبانی گذشته بخواهیم 
یعنی  هستیم.  پی رنگ  و  طرح  نیازمند  بدهیم،  نظر 
شاعر باید بداند که این قصه را با چه ضرب آهنگی 
در  و  باشد  داشته  شتاب  داستان  بگوید، در کجای 
و  زایل  که  را  ابیاتش  کند،  حرکت  آن  کجای 
مکرر  توصیفات  از  و  کند  حذف  هستند  قصه  مانع 
قصه  کند.  دوری  مکرر  های  مضمون پردازی  و 
پی رنگ  و  طرح  فاقد  نوروز  و  گل  در  خواجو 
است. او آگاهانه و هوشیارانه این عناصر و حوادث 
گاه  نمی دهد.  قرار  هم  کنار  در  را  داستانی 
همدیگر  برای  داستان  شخصیت های  که  می بینید 
تمثیل می زنند و داستانی را نقل می کنند که خود 
این داستان بعضی مواقع آنقدر طوالنی و پر شاخ 
از خاطر  داستان  اصلی  ماجرای  که  است  برگ  و 
درون  تمثیل های  اندازه  و  حجم  باید  می رود. 
در  که  باشد  داستان  کلی  خط  با  متناسب  داستان 
گل و نوروز به اینها توجه نمی شود. نکته  دیگر این 
است که خواجو در گل و نوروز از صنعت استعاره 
استفاده می کند نه از صنعت مجاز. البته می گویند 
هم،  کنار  در  کلمات  کردن  همنشین  یعنی  مجاز، 
استعاره مخصوص  مخصوص رمان و سینما است و 
شعر است. اما چون ما با شعر روایی رو به رو هستیم، 
به  باید  بیانگر  و  زیباشناسانه  عناصر  که  بگوییم  باید 
را  ببرند و فضا  باشند که داستان را جلو  قاعده ای 
صنعت  از  نوروز  و  گل  در  خواجو  کنند.  ترسیم 
استفاده  است  عراقی  سبک  ویژگی  که  استعاره 
می برد  کار  به  انتزاعی  تشبیه سازی هایی  و  می کند 
که فضای عینی و ملموس را به یک فضای انتزاعی 
روایت،  اصلی  ویژگی  می برد.  ناپیدا  و  گم  و 
خواجو  استعاره پردازی  اما  است  واقعیت گرایی 
مؤلفه های  البته  می کند.  دور  حیطه  این  از  را  او 

دیگری هم هست.

روایت خوانی گل و نوروز
قریب  نوروز   و  گل  گفت:  داستان  شرح  در  وی 
به پنج هزار و سیصد و اندی بیت دارد. قریب به 
ابیاتی  منظومه  این  آغازین  بیت  پانصد  چهارصد، 
داستان  این  مدخل های  و  مطلع  برای  که  است 
آمده که به نوعی می توان گفت جزیی از داستان 
نیست. قریب به چهارصد تا پانصد بیت پایانی این 
با  هم  آنجا  در  یعنی  است.  گونه  این  هم  منظومه 
تتمه است  ابیات  به نوعی  ابیاتی روبه رو هستیم که 
و مباحثی مطرح می شود که باز هم به ساحت قصه 
مثنوی  ندارد. پس می توان گفت  و داستان ربطی 
بیشتر  کمی  یا  هزار  چهار  حدود  در  نوروز  و  گل 
بیت دارد؛ در میان این ابیات هم، باز هم بیت های 
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فراوانی هستند که معتقدم نازک خیالی های ناب و ظرافت ادبی در آن ها است، 
نوروز  و  گل  روایت خوانی  شکل  به  حال  هستند.  هنری  ظرافت های  فاقد  اما 
بپردازیم و ببینیم که چقدر خواجو در این امر موفق بوده است. برای این کار 
نیاز است به چند مؤلفه ای که گفتیم در درون متن دقت شود. طرح و پی رنگ، 
ابیات و فضای عینی و لحن و حسی که راوی می خواهد بیان کند و به ویژه مؤلفه  
استفاده از صنایع ادبی استعاری و نه مجازی و کنایه ای است. آغاز این کتاب با 
ستایش خداوند است. بعد از آن در نعت حضرت ختمی مرتبت ابیاتی می گوید. 
این  از  بعد  می گوید.  را  مطلبی  بسطامی  بایزید  العارفین،  سلطان  مدح  در  بعد 
موضوع در سابقه نظم کتاب می گوید و از حال خودش مسائل را مطرح می کند. 
ابیاتی در توصیف نسیم، باد بهاری و بانگ بلبالن و نغمه سازی ناهید در آسمان و 
افالک دارد و در حقیقت مطالبی را می گوید که زمینه را برای شروع داستان 
فراهم کند. خواجو در مدح دستور اعظم، تاج الحق والدین احمد عراقی هم 
ابیاتی در همین آغاز مثنوی بیان می کند. سپس می رسد به بخشی که سبب به 

نظم درآوردن قصه است.
حکایت را این گونه می گوید که شبی فردی از در وارد شد و به من گفت که 
چرا درباره این قصه همت نمی کنی؟ این منظومه و این داستان گل و نوروز را به 
نظم درآور و از کتابی که در اختیار او بود، صحبت می کند و می گوید او کتاب 
را به من هدیه داد و گفت که این داستان را بسرای. تا به اینجای اثر قریب به 
چهارصد و اندی بیت است که برای آغاز داستان به کار برده شده است. بعد از 
این، داستان اصلی یعنی گل و نوروز شروع می شود. داستان به این صورت است 
که پادشاهی در دیار خراسان به نام پیروز شاه بوده که در زندگی همه  مرادها و 
آرزوهایش برآورده شده اال فرزند که خداوند فرزندی به او عطا می کند و آن 
ابیات زیادی در توصیف  این  از  بعد  فرزند نوروز است. در این بخش کتاب و 

دوران مختلف زندگی نوروز آورده است.
قصر  از  توانست  و  شد  جوان  و  نوجوان  نوروز  که  زمانی 
یکی  در  و گذار کند،  و گشت  و شکار  و صید  برود  بیرون 
از همین سفرهای بیرون از قصر با فردی به نام جهان افروز 
کشمیری روبه رو و آشنا می شود و این فرد به او نشانی گل، 
آن معشوقه ای که در روم است را می دهد. به او می گوید 
سوی  به  باید  می خواهی،  را  مرادت  و  معشوق  اگر  تو  که 
گل بروی که در این میان بیت های فروانی در مثنوی گل 
تکراری  مضمون های  آن ها  از  بعضی  که  می بینید  نوروز  و 
جهان افروز  حال  هر  به  نیست.  روایت  خط  در  و  است 

توصیفی از جمال و زیبایی گل برای نوروز می آورد که خواجو بازهم در اینجا 
بیت های فراوانی در توصیف شکل و شمایل گل از زبان جهان افروز دارد. بعد 
می رسد به توصیفات شخصیتی و درونی او و می گوید که گل میل به همسر و 
قیصر میل به گرفتن داماد ندارد و می گوید قیصر این شرط را گذاشته که کسی 

می تواند همسر دختر من شود که یک اژدها و ماری که هست را بکشد. 
بعد از این اتفاق نوروز به قصر بازمی گردد، می خوابد و در خواب دو مرغ یا دو 
پرنده سبز می بیند که همان دو کبوترند که به شکل نمادین در منظومه مهدی 
اخوان ثالث در قصه  شهر سنگستان آن را داریم. در اینجا دو پرنده با هم حرف 
می زنند و حکایت خاطر مشوش و دل عاشق نوروز را دوباره و به شکل دیگری به 
او می گویند. این دو پرنده در خواب به نوعی حدیث نفس برای نوروز هستند. 
نوروز بعد از این خواب پیش پدر می آید و از او می خواهد که اجازه دهد تا او 
به طرف سرزمین قیصر و به طرف معشوقش گل برود. یعنی ابتدای کار نمی گوید 
که به روم می روم. می گوید اجازه دهید گشت و گذاری بیرون از مرز و بوم 
به همین خاطر  برنمی تابد.  را  فرزند  فراق  و  پدر است  پیروز  باشم.  خود داشته 
از  بازی کن،  نرد  بوستان گشت و گذار کن، شطرنج و  باغ و  برو در  می گوید 
از  بعد  از ذهنت دور کن.  زندگی و جوانی ات استفاده کن و فکر این سفر را 
این پدر فکر می کند شاید فرزندش نصیحت های او را گوش نکند و به سفر برود، 
بنابراین به حکیمی از ندیمان دربارش به نام »مهراسب« می گوید که برو با نوروز 
صحبت کن و او را از فکر و خیالی که دارد منصرف کن. مهراسب به سراغ نوروز 
می آید و شروع به موعظه و اندرز می کند که این سفر با خطر همراه است و برای 
اینکه نظر او را تغییر دهد، برای او تمثیلی می آورد و حکایت وزیر محمد نامی که 
عاشق فردی بوده و هالک شده را تعریف می کند که تمثیل مطولی است. در 
اینجای گل و نوروز تمثیل های فراوانی، هم از زبان مهراسب، هم از زبان مهران 
و هم از زبان نوروز می شنویم که داستان هایی در میان داستان های اصلی است.  

نوروز هم در پاسخ مهراسب داستانی برای تمثیل می آورد که حکایت طوالنی 
با عنوان »داستان بهزاد و پریزاد« است که سختی هایی دارد و آخر آن وصال 
نزد  نیست،  کارگر  او  موعظه های  و  توصیه ها  که  می بیند  وقتی  مهراسب  است. 
افتاده  عشق  ورطه هالک  در  پسر سخت  این  می گوید  و  برمی گردد  پیروزشاه 
بار مهران پسر مهراسب را می فرستد. چون فکر  و راه چاره ای نیست. پدر این 
می کند سخن و موعظه او به عنوان هم سن و سال در نوروز کارگر خواهد شد. 
مهران به سراغ شاهزاده نوروز می رود و شروع به موعظه و مالمت نوروز می کند 
و از او می خواهد که از این سفر صرف نظر کند. در اینجا مهران یک حکایت 
تعریف می کند که سرانجام  را  مهربان«  و  و داستان »مهر  تمثیل می آورد  برای 
تلخی دارد. منظور او از این تمثیل مردد کردن نوروز است که سخن مهران هم 
اثر نمی کند و برمی گردد و عذرخواهی می کند. از اینجا به بعد نوروز قصد دارد، 
پنهانی باغ و بوستان پدر را ترک کند و برود. بهانه ای می تراشد و می گوید قصد 
دارم با دوستان و یارانم به مالقات عارف و پیری به بیرون از شهر بروم. پدر با 
اینکه ذهنش مشوش است، با این حال، قبول می کند که پسر برود. نوروز و یاران 
و نزدیکان خود حرکت می کنند و در جایی در مسیر اتراق می کنند. زمانی که 
افراد خواب هستند نوروز آنها را رها می کند و عازم روم می شود. یاران هم چند 
اینجای  تا  برمی گردند.  پیروز  سمت  به  ناامید  ولی  می روند  او  دنبال  به  منزلی 
از  یا یک قسمت داستان تمام می شود.  اپیزود  تعبیر سینمایی ها، یک  به  داستان 
اینجا به بعد ما نوروز را می بینیم که به نزدیکی های سرزمین روم رسیده است و 
اینجا اولین حادثه و جنگ و بحران زندگی نوروز و بحران داستان هم شروع 
نام شروین  به  به شخصی  روم  در سرحد  نوروز  که  است  این  می شود. آن هم 
ابن شروان می رسد و با او می جنگد. البته نوروز با دو نفر از افرادی که جنگ 
به  را  آنها  عشق جنگ  خاطر،  همین  به  هستند،  پیشه   عاشق  نوروز  مثل  می کند، 
سرانجام خوش و صلح تبدیل می کند که یکی از آنها شروین ابن شروان است. 
از اینجای داستان خواجو خود را به عنوان راوی داستان 
معرفی می کند. در تعریف جنگ نوروز و شروین، خواجو از 
توصیفات و تعبیرات زیبا و تا حدودی از تعبیرات فردوسی 
به  نوروز  اینکه  از  قبل  هم  دیگری  اتفاق  می کند.  استفاده 
که  می شود  روبه رو  راهزنانی  با  نوروز  می افتد.  برسد  قصر 
همسر دایه  گل را به اسارت گرفته اند. دزدان را از پای در 
می آورد و همسر دایه  گل را نجات می دهد و به طرف قصر 
این بخش  اتفاق دیگری می افتد که  راه  قیصر می آید. در 
داستان تا حدودی جذاب است. نوروز با یک اژدها روبه رو 

می شود. 
نگهبان به او هشدار می دهد که به سمت آن نرود. همان اژدهایی که جهان افروز 
کشمیری گفته بود، کسی که این اژدها را بکشد، می تواند همسر دختر قیصر روم 
شود. او اژدها را می کشد و به قصر قیصر می رسد. در قصر با فردی به نام »شبلی 

زنگی« مجبور به کشتی می شود و او را هم شکست می دهد و پیروز می شود. 
ترغیب  قیصر  که  می رسد  آنجایی  به  دیگر  اتفاقات  و  کشمکش ها  در  داستان 
ایران  به  آنها  برگشتن  به  داستان  بقیه   بدهد.  نوروز  به  را  دخترش  که  می شود 
است. پدر که پیروزشاه باشد، فوت کرده است. نوروز بر تخت و اریکه پادشاهی 
می نشیند و پادشاه آن سرزمین می شود. بقیه داستان هم همان طور که در ابتدا 
و  بحث  این  تتمه   در  که  است  پایانی  بیت  پانصد  یا  چهارصد  شد، حدود  گفته 
درباره موعظه، وصف کتاب و تاریخ، عدد ابیات و تاریخ تولد و زندگی خواجوی 

کرمانی بیان شده است. 
در مجموع می توان گفت اگر خواجوی کرمانی ویژگی عارف مسلکی دارد و به 
عنوان یک شاعر غزل پرداز در سبک عراقی که معروف به نخلبند شعرا هم هست، 
موفق بوده است. صراحتًا باید بگویم در زمینه روایت پردازی و شعر روایی آن 
چنان موفق نیست. او تمام مؤلفه های روایت پردازی که در گذشته تاحدودی 

فردوسی و نظامی داشته اند را نتوانسته به کار ببرد و استفاده کند.
 بنابراین در این اثر، نه با داستان جذاب و پرکشش روبه رو هستیم و نه با طراحی 
این  در  نه  و  ببرد  جلو  سمت  به  کشش  و  تعلیق  ضرب آهنگ،  یک  با  را  ما  که 
مثنوی لحن شاعر خیلی ملموس پیاده شده که ما ببینیم که قهرمانان، شخصیت ها 
و جنس های زن و مرد با هم صحبت می کنند، لحن آنها از هم متفاوت باشد و 
نه فضا و پیکره ای ایجاد شده که در درون آن غرق شویم. این که ما این اثر 
را نشنیده ایم یا درباره آن صحبت نشده، نشان دهنده این است که مقبول طبع 

صاحب ذوقان و ادیبان در طول این سال ها و قرن ها قرار نگرفته است.
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نگاهبانی و گرامیداشت طبیعت و زیست بوم های 
درگذر  شاد  و  آزاد  آرام،  جامعه یی  و  بشری 
وظیفه یی  ایرانیان  برای  همواره  سال  هزاران 
بزرگ و مهم دانسته شده است. بسیاری از باورها، 
آیین ها و جشن های ایرانی از پدیده های طبیعت 
برخاسته و از آن الهام گرفته شده است. باورهای 
ایرانیان به زندگانی صلح آمیز و آشتی جویانه و احترام به پدیده های طبیعت 

در سراسر آثار ادبی و هنری و معماری آنان به چشم می خورد. 
ایرانیان در سیزدهمین روز بهار، تابستان و پاییز جشنی همراه با سرکشی به 
طبیعت در ستایش تیشتر ایزد بارندگی برگزار می کنند. در دوم اردیبهشت 
جشن گردآوری گل ها و گیاهان دارویی در ششم تیر جشن شکفتن گل نیلوفر 
در اول و شانزدهم مهر جشن گرامیداشت میترا ایزد راستی و پیمان، در 10 
آیان جشن گرامیداشت آناهیتا ستاره آب های روان و یکی از گرامی ترین 
جشن های  همچنین  و  می کرده اند  برگزار  ایران  اسطوره ای  بانوان  ایزد 
بارش  برای  فصل کشاورزی،  آغاز  برای  برای گالب گیری،  دیگری  پرشمار 
نخستین برف سال، برای شکفتن گل سرخ، برای فصل چیدن انگور و انار، اینها 

تنها نمونه های اندک از آیین های پرشمار ساالنه ایرانیان است. 
اسفند،  سراسر  در  می شود.  آغاز  اسفند  اول  از  عماًل  نوروزی  آیین های  اما 
ایرانیان آیین هایی در پیشواز فرارسیدن نوروز که در واقع هنگامه ی زایش 
برگزار می کرده اند. روز اول  بهار دانسته می شده است  زمین و آغاز فصل 
شدن  روان  مناسبت  به  که  است  آبساالن  نام  به  جشنی  با  همزمان  اسفند 
جویباران و آبشارها و همراه با نمایش هایی شاد و خنده آور بنام کوسه سواری 
انجام می شده است. در دهم اسفند جشنی را بر کنار رودها و در گرامیداشت 
آنها برگزار می کرده اند. نوزدهم اسفند را نوروز رودها می نامیدند و در این 
و  می پرداخته اند  کاریزها  و  نهرها  و  پاکسازی چشمه ها  و  الیروبی  به  هنگام 
حتی بر آنها عطر و گالب می پاشیده اند. بیستم اسفند را روز گلدان می دانستند 
و به این مناسبت به کاشت گل ها و گیاهان و درختکاری روی می آورده اند. 
بر  سوار  را  آراسته  دختری  اوشیدر،  بنام  در جشن   زمستان  روز  آخرین  در 
شتری زیبا و آذین شده به کنار آب های فرخنده و گرامی دریاچه  هامون 
می بردند تامراسم نمادین باروری و زایش را با سرور و شادمانی برگزار کنند 
پایندگی  نشانه روشنایی و فروغ مندی و  به  و در آخرین شب سال چراغی 
همیشگی خانه و کاشانه و میهن خود در درون هر خانه و آتشی نیز بر فراز 

بام ها بر می افروخته اند. 
مهمترین ویژگی نوروز در همبستگی و همزیستی همه مردمان است. مردمانی 
با  می کنند،  تقسیم  هم  با  را  شادی خود  یکدیگر  کنار  در  آمدن  گرد  با  که 
از  دیدار  با  و  می جویند  دوری  کدورت ها  از  یکدیگر،  روی  بوسیدن 

بزرگساالن، سپاس و قدرشناسی خود را تقدیم آنان می کنند. 
بر سفره هفت سین نوروزی ایرانیان می توان آب را دید و آیینه را، می توان 
اسپندی را برافروخت و شمعی کوچک را روشن کرد. آیین های کهن ایرانیان 
و سفره هفت سین آنان برای یک زندگانی نیک و خرم و برای جامعه یی که 
خواهان احترام متقابل همه ملت ها به یکدیگر است. برای ملتی که نیاکان او 
از دیرباز چنین نیایش می کرده اند که بادا گفتار آرام بر جهان، بادا کامروایی 

بر جهان، بادا آبادانی برجهان.
بارور کننده همراه  و  عناصر حیاتی  با  نمادین  ایرانی رویکردهای  تمدن  در 
هستند. گاه شماری نوروز باعث شکل گیری یک فرهنگ شده است که در بین 
کشورهای زیادی مثل تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، بخشی 
در  جشن  این  است  جاری  و  ساری  ترکیه  بالکان،  از  حوزه هایی  چین،  از 

هندوستان و بین مسلمانان اسپانیا نیز بر پا می شود. نوروز نمایان ترین جشن های 
بهاری در بین تمامی کشورهاست. 

تقدس و احترام و بزرگی نوروز برخاسته از نشانه های معرفتی، ماه فروردین 
شروع می شود و روز اول آن با نام خداوند آغاز می گردد و مراسم فراوانی با 
آیین ها و شعائری انجام می شده است که در نهایت احترام انسانی را مواهب 
و انعام فراوان که از طریق طبیعت به او بخشیده شده است، منعکس می کند. 
جشن آب پاشان در دو زمان انجام می شده است، یکی در ماه تیر و روز تیر 
یعنی همان تیرکان و یکی هم هنگام حلول سال نو و وقت نوروز که حکایت 

از پاک شدگی و طهارت جسمانی برای پذیرایی از انعام معنوی بوده است. 
اما نماد آب و آبی دارای ویژگی هایی است که نشان گر ابعاد توجه به این مایه 
حیات و زندگی است. شاید این نشانه نیز قابل توجه باشد که پشت سر مسافرین 
آب پاشیدن از نوعی جلب عنایت حکایت می کند تا که راه روشن باشد و 

مسافر بسالمت به مقصد برسد و به روشنی و سالمت نیز برگردد. 
در مناطق دریایی دریای بیکران که حاصل قطره قطره زندگی است، با ساحل 
امن در هم آمیخته می شود و مفهوم دل دریایی و دریادلی را به عنوان صفت 
مردان دریا رقم می زند در هنگامه نوروز زنان با پوشیدن لباس سفید به استقبال 
همسران دریانورد خود می روند تا حکایت از یک حیات دوباره را نوید دهند 
به این ترتیب نماد آب صاحب معنا می شود. معانی نمادین آب را می توان در 
مضامین چشمه حیات وسیله تزکیه و مرکز زندگی دوباره خالصه کرد. برای 
معنا شناسان و عرفا آب نشانگر نامحدود بودن امکانات است آب در برگیرنده 
تمامی نیروهای بالقوه و بدون شکل و حاوی تمامی نویدهای پیشرفت است. 
در فرهنگ نمادها آبی از ژرف ترین و غیرمادی ترین رنگ هاست جایی که 
آبی به کار می رود معنای خلوص بر می خیزد. آبی محل پیوند رویا و واقعیت 
است و جایی است که در آن احساس آرامش می شود پرنده آبی نماد پرنده 

خوشبختی است. 
سفره هفت سین نوروزی ظرف آب و جام آیینه را در کنار هم دارد. آیینه 
بازتاب آب است. نور در آیینه تا عمق بی کران در آینه روبرو می درخشد و 

ژرفا به خود می گیرد. 
آب و آیینه شباهت میگیرند و آبی را می سازند و بدینسان سفره هفت سین 
نوروزی با وجود آب و آینه رنگ آبی به خود می گیرد. آینه در کنار ظرف 
آب، گواه صداقت و برکت و باروری است و وجود سبزه تکمیل این زنجیره 
ما که در کناره سفره  بین  حیات است، وجودآینه رمز و راز گفتاری است 
هفت سین نشسته ایم و آب، سبزه وماهی درون آب، این لحظه خلوتی است 
برای سال آینده  نو  بنشینیم و طرحی  به محاسبه  را  که یک سال عمر رفته 

بریزیم که منزه و پاک باشیم. 
جشن ها همه بهانه و وسیله ایی است  تا خود را در مقام انسانیت جستجو کرده 

و پاسدار حریم پاک و پاکیزگی باشیم.
و گشاده دست در  آرام بخش  و  آبی شفاف  و چون  و صادق  آینه وار صاف 
آب  دوستی  و  پاکی  نشانه  به  هم  روی  و  سر  به  نوروزی  پاشان  آب  جشن 
می پاشیم و در مقابل آینه بر سر سفره هفت سین صیقل جسم و روان خود را 

می خواهیم تا که بازتاب جلوه های راستی و پاکی باشیم. 

پهنه  آبی نوروز
محمد برشان 

پژوهشگر ایران باستان
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گفت:ظرفیت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
فرهنگی و تمدنی استان کرمان در دنیا مثال زدنی است. 
دکتر سیدرضا صالحی امیری وزیر ارشاد در جلسه رونمایی 
دانشنامه  خواجوی  بزرگداشت  همایش  فراخوان  از 
بزرگ کرمان در حال تدوین است و ظرفیت فرهنگی و 
تمدنی کرمان را کم از فارس و اصفهان ندانست و تصریح 
کرد: اگر کرمان در سطح ملی، منطقه ای و جهانی باز 

شناخته شود، از مقاصد مهم توریسم داخلی و خارجی 
خواهد شد. وی جیرفت را یکی از ده نقطه تمدنی ایران 
میراث  و  استاندار کرمان  با هماهنگی  دانست و گفت: 
فرهنگی احیای این تمدن کهن شتاب بیشتری خواهد 
گرفت. وی افزود: در کرمان شخصیت های بزرگی که 
منشاتحوالت عظیم ملی در همه ابعاد و زمینه ها بوده اند، 
وجود دارد که نمونه آن خواجوی کرمانی است که در 
ردیف حافظ و سعدی است می باشد. استاندار کرمان 

همچنین از مسئوالن استانی که برای اولین 
بار کنگره خواجوی کرمانی را بر گزار کرده بودند 

تشکر کرد و افزود: نام خواجوی کرمانی بر آثار کرمان 
خواهد درخشید. 

برای  کرمان  استان  کامل  آمادگی  از  حسینی  رزم 
این  که  کرد  تصریح  و  داد  خبر  کنگره  این  برگزاری 
ملی  روز  با  زمان  هم  ماه 96   دی  هفدهم  در  کنگره 

خواجوی کرمانی در کرمان بر گزار خواهد شد.

تدوین دانشنامه بزرگ کرمان
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1۸ مستندساز کرمانی در دهمین جشنواره ی بین المللی "سینما حقیقت" تجلیل شدند. 
جمعی  حضور  با  حقیقت"  "سینما  جشنواره ی  دهمین  بین الملل  میهمانی  آیین 

ازمسوالن،هنرمندان ،میهمانان داخلی و خارجی در 
تاالر هتل الله تهران برگزار شد.  در بخش »نکوداشت سینمای مستند کرمان« این جشنواره، 
بلوچی،  عباس  شهربابکی،  بوستانی  مهدی  کریم الّدینی،  معین  میرتهماسب،  مجتبی  از 
دهقانی،  مجتبی  دهقان،  حّجت  خاتمی،  فرهنگ  تقاصی،  علیرضا  پوروزیری،  امیرمهدی 
عسگری،  حمید  عابدین پور،  امیر  صفرعلی زاده،  مجتبی  سعادت،  حامد  ذوالفقاری،  علیرضا 
علیرضا فخری زاده، مجید فدایی، حمید میرحسینی، مهدی میرزایی به عنوان مستندسازان 
کرمانی تقدیر به عمل آمد.گفتنی است؛ اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت، 
در تاالر گلزار هتل الله  تهران با حضور حّجت اهلل ایوبی رییس سازمان سینمایی، محّمدرضا 

علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان و سّیدمحّمدمهدی طباطبایی نژاد 
دبیر جشنواره برگزار شد.

تجلیل از مستند سازان کرمانی
در جشنواره بین المللی "سینما حقیقت"

در نشست »یک مؤلف، یک کتاب«

نقد رمان »ارگ کلیدر«
در  کتاب«،  یک  مؤلف،  »یک  نشست  بیست وهفتمین   
فرهنگ سرای مس سرچشمه با حضور محسن علومی، نویسنده ی 
کتاب »ارگ کلیدر« و مهدی ثانی و رضا شمسی، منتقدان این 
رفسنجان،  نویسان شهرهای کرمان،  داستان  از  و جمعی  نشست 
گفت:   ثانی  مهدی  ابتدا  نشست  این  در  شد.  برگزار  شهربابک 
حرکت  هنرمندان  از  کردن  یاد  هنرمندان  انزوای  زمان  در 
یاد  همیشه  کرمان  منطقه  مس  روابط عمومی  که  است  خوبی 
و  شعر  زمینه های  در  مختلف  نشست های  و  است  هنرمندان 
کلیدر  ارگ  مورد  در  ثانی  می کند.  برگزار  داستان  و  ادبیات 
شده  نوشته  طنز  رمان  یک  به عنوان  کتاب  این  داشت:   اظهار 
که  اتفاقی  هر  و  زندگی  ابزار،  فضا،  شخصیت،  از  نویسنده  و 
نگاهی  مسایل،  به  او  نگاه  و  مواجهه رسیده  ادراک  به  می افتد، 
کافی  نویسنده  برای  عینی  تجربه ی  است؛  موشکافانه  و  دقیق 

در  وی  بکشد.  تصویر  به  را  اتفاقات  قشنگی  به  بتواند  که  است 
ادامه، در مورد ارگ کلیدر گفت:  علومی ارگ بم را انتخاب 
کرده و کلیدر محمود دولت آبادی را در ارگ ریخته و به دلیل 
کلیدر  در  که  را  آدم هایی  داشته،  شخصیت ها  از  که  شناختی 
نقش واقع گرایانه داشته اند، به شخصیت های طنز تبدیل کرده 
و لحظه های نابی در رمان به وجود آورده است. در این نشست 
رضا شمسی، نویسنده و منتقد با اشاره به این که نقد به اندازه ی 
یک اثر هنری ارزشمند است و نقد نوعی بازخوانی اثر است، 
اظهار داشت: ارگ کلیدر، متنی است در آستانه ی رمان شدن 
و تعریف ژنریک رمان را نتوانسته اجرا کند. شمسی گفت: این 
فرد  با درون یک  ما  بیان فردی دارد و در کل داستان  رمان 
سروکار داریم تا اتفاقاتی که در داستان افتاده است را ببینیم.

وی افزود: قدرتمندترین بخش این کتاب، استفاده از متن های 
بزرگ کلیدر و داش آکل است و وارد کردن شخصیت های 
داد:   ادامه  است.وی  مهمی  بسیار  کار  کلیدر  ارگ  به  کلیدر 
ریشه در  بیش تر  متنی است خواندنی و جذاب که  این کتاب 
سنت نقالی و روایت گری ما دارد و به عنوان اولین کار علومی 

می توان به نویسنده بودن آن شهادت داد.

ا
ثر کارتونیست موفق کرمانی در چهارمین مسابقه بین المللي کارتون 
قاهره، حائز مقام شد. چهارمین مسابقه بین المللي کارتون قاهره )مصر 
2017(، با افتخارآفرینی مجدد محمدصالح رزم حسینی، هنرمند جوان 
و موفق کرمانی همراه بود. این مسابقه ی بین المللی با موضوع بانوان، 
نفرات منتخب و برتر خود را اعالم کرد که در میان آثار  برتر، اثری از 

محمدصالح رزم حسینی، کارتونیست کرمانی نیز دیده می شود.

مسابقه شد.  این  از  به دریافت جایزه  این هنرمند، موفق  ارسالی  اثر 
اشاره   21 قرن  در  مادر  و جایگاه  نقش  به   اثر خود،  در  رزم حسینی 

نموده است .
محمدصالح رزم حسینی، متولد 13۵۸ در کرمان است که تاکنون در 
جشنواره های متعدد ملی و بین المللی موفق به دریافت جایزه شده 
یا آثارش در کتاب جشنواره های داخلی و خارجی منتشر شده است. 
ایتالیا، چین، کرواسی،  تاکنون، در جشنواره های مطرح  رزم حسینی 
را  برتر  رتبه های  و  داشته  شرکت  ترکیه  و  روسیه  جنوبی،  کره 
صاحب شده و هم چنین دیپلم های افتخار متعددی در جشنواره های 
اوکراین،  جنوبی،  کره  جشنواره های  جمله  از  کارتون  بین المللی 

کرواسی، بلغارستان و ده ها کشور دیگر کسب کرده است.

درخشش کاریکاتوریست کرمانی
 در جشنواره قاهره

نمایشگاه عکاسی
زنده یاد  عباس کیارستمی 

نمایشگاهی از عکس های دیده نشده عباس کیارستمی در کرمان برپا شد. نمایشگاه آثار منتخب 
عکاسی عباس کیارستمی هنرمند فقید در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان برپا شد. دراین 
نمایشگاه چهل قطعه عکس منتخب از زنده یاد استاد عباس کیارستمی با عنوان »پنجره رو به 

حیاط« در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان برپا شده است.
گرافیست/و  تهیه کننده/  عکاس/  تدوین گر/  فیلمنامه نویس/   / کارگردان  کیارستمی؛  عباس 
درپاریس درگذشت  بود که  ایرانی  نام  نقاش صاحب   / شاعر   / بین المللی  کارگردان هنری 

وپیکرش بیستم تیرماه 9۵ درلواسان تهران به خاک سپرده شد.
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مرکز فرهنگی هنری سیار
 برای مناطق حاشیه نشین

استان  نوجوانان  و  فکری کودکان  پرورش  کانون  مدیرکل 
مناطق  برای  را  سیار  هنری  فرهنگی  مرکز  گفت:  کرمان 
خودروی  یک  و  کرده ایم  پیش بینی  کرمان  حاشیه نشین 
مجهز به کتاب خانه، تجهیزات نمایش، میز نقاشی همراه با مربی به سکونت گاه های 
استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل  می روند.  غیررسمی 
کرمان  حاشیه نشین  مناطق  برای  را  سیار  هنری  فرهنگی  مرکز  گفت:  کرمان 
میز  نمایش،  تجهیزات  کتاب خانه،  به  مجهز  خودروی  یک  و  کرده ایم  پیش بینی 
نقاشی همراه با مربی به سکونت گاه های غیررسمی می روند و 30 فعالیت را برای 
که  داریم  مناطقی  کرمان  شهر  در  افزود:  روحی  محسن  می دهند.  انجام  بچه ها 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  اما  دارند،  سکونت  آن جا  در  زیادی  بچه های 
نوجوانان هیچ مرکزی را در این مناطق ندارد که سکونت گاه های غیررسمی از 
جمله این مناطق هستند. وی گفت: کانون پرورش فکری در قالب طرح نجات با 
تعامل با استانداری کرمان و هماهنگی با شورای مبارزه با مواد مخدر اقداماتی را 

در مناطق حاشیه نشین کرمان در دستور کار دارد.
داد:  ادامه  کرمان  استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
مناطق حاشیه نشین کرمان پیش بینی کرده ایم  برای  را  مرکز فرهنگی هنری سیار 

فیلم  نمایش،  تجهیزات  کتاب خانه،  به  مجهز  کابین دار  وانت  خودروی  یک  و 
به  هفته  در  روز  دو  مربی  با  همراه  صوتی  سیستم  و  نقاشی  میز  کودک،  تئاتر  و 
انجام می دهند  برای بچه ها  فعالیت را   سکونت گاه های غیررسمی می روند و 30 

و استقبال بچه ها از این برنامه ها فوق العاده است.
از جمله  را  مراکز  توسعه  و  و جذاب  زیبا  مراکز  از  برخورداری  روحی همچنین 
اهداف چشم انداز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان برشمرد 
و اضافه کرد: تالش ما بر این بوده تا مراکز را توسعه دهیم و مرکز شماره ی شش 
کانون در بلوار جمهوری اسالمی افتتاح شد. وی یادآور شد: با هماهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نیز فعالیت مرکز شماره ی 
سه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر کرمان در یخدان مؤیدی به 

عنوان مکان جدید آغاز شد.
وی افزود: فعالیت کانون پرورش فکری در یخدان مؤیدی کرمان وجهه ی خوبی 
برای میراث فرهنگی دارد و تاکنون بیش از 300 گردشگر خارجی از این مکان 

تاریخی بازدید کرده اند و این قطعا یک اتفاق خوب برای میراث فرهنگی است.
سال  در  بردسیر  دو  شمار  مرکز  و  رفسنجان  دو  شماره  مرکز  کرد:  اضافه  روحی 
گذشته افتتاح شد و مرکز فرهنگی هنری سیار رودبار در سال جاری افتتاح می شود 
تجهیزات  خرید  از  وی  است.  شده  آغاز  نیز  سیرجان  دو  شماره  مرکز  ساخت  و 
تخصصی برای مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان خبر 
داد و خاطرنشان کرد: 14 چرخ سفال رومیزی برای رونق مجدد فعالیت سفال در 

مراکز کانون خریداری شده است.

درگذشت شاعِر ریاضی
پرداز  طنز  و  شاعر  منشی زاده،  کیومرث  دکتر 
کرمانی معروف به« شاعر ریاضی« در 79 سالگی 
و در بیمارستان فیروزگر تهران به دلیل سکته ی 
دکتر  کرد.  تقدیم  آفرین  به جان  مغزی جان 
منشی زاده متولد 1317 شمسی در جیرفت بود. 
ابتدایی و دبیرستانی را در  دوره ی تحصیالت 
لیسانس در  به کسب  و موفق  تهران شد  عازم  و سپس  پایان رسانید  به  زادگاهش 
رشته ی اقتصاد از دانشکده حقوق شد. سپس به آمریکا رفت و تحصیالت خود را در 
زمینه ی ریاضیات و فیزیک اتمی دنبال کرد. وی پس از پایان تحصیالت به ایران 

از ویژگی های منحصر  به کار شد.  برنامه و بودجه مشغول  بازگشت و در سازمان 
با  او  است.   فلسفه   و  فیزیک  ریاضی،  با  تلفیق شعر  منشی زاده  اشعار دکتر  فرد  به 
بنیان گذاری »شعر ریاضی« و »شعر رنگی«، شیوه  نوینی در طنز نویسی ایجاد کرد. 
دکتر منشی زاده، به چندین زبان بین المللی تسلط و آشنایی کامل داشت و دارای 

تحصیالت آکادمیک در رشته های فلسفه، ریاضی و حقوق بود.
داریوش  کنندگی  تهیه  به  رنگی«  شعر   « سینمایی  مستند   ،91 و   90 سال های  در 

مهرجویی درباره ی زندگی این هنرمند ساخته شد. 
نام این مستند سینمایی برگرفته از نام یکی از اشعار دکتر منشی زاده است.

نیز  را  هنر  دردانشگاه  هنر«  »جامعه شناسی  درس  تدریس  سابقه ی  همچنین  ایشان 
در کارنامه دارد. از جمله کتاب های او می توان به »سفرنامه مرد مالیخولیایی رنگ 

پریده« ، »قرمزتر از سفید« و »حافظ حافظ« اشاره کرد.

گفت:  خمینی)ره(  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  هنری  و  فرهنگی  معاون 
امکانات  و  اقتضائات  و  شرایط  با  متناسب  اهلل  روح  جشنواره  جدید  دوره  در 
دکتر  االسالم   حجت  می دهیم.  افزایش  را  جشنواره  این  تولیدات  موجود، 
امام خمینی  نشر آثار  تنظیم و  علی کمساری معاون فرهنگی و هنری موسسه 
)ره( درباره برگزاری این جشنواره در سطح ملی عنوان کرد: جشنواره »روح 
اهلل« به دلیل موضوع خاصی که دنبال می کند و شرایط تخصصی که دارد به 

صورت دوساالنه در نظر گرفته شده و در شورای سیاستگذاری درباره دومین 
دوره جشنواره، موضوعاتی که باید به آن توجه شود و تمام موارد مربوط به 
برگزاری جشنواره بررسی و در فراخوان جشنواره آورده شده که بعد از ماه 

مبارک رمضان رسانه ای می گردد.
درباره  خمینی)ره(  امام  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه  هنری  و  فرهنگی  معاون 
تولیدات جشنواره در دوره جدید گفت: قطعا رویکرد ارتقایی خواهیم داشت 
با شرایط و اقتضائات و امکانات موجود، تولیدات این جشنواره را  و متناسب 
افزایش می دهیم. در این دوره از برگزاری جشنواره نیز در بحث کارگاه های 
آموزشی توجه بیشتری خواهیم داشت. وی درباره دبیر دومین دوره جشنواره 
زحمات  که  بودند  جشنواره  دبیر  »آفریده«  گذشته  سال  گفت:  اهلل«  »روح 
دوره  هر  در  را  دبیر  که  است  این  بر  جشنواره  سیاست  اما  کشیدند  زیادی 
و تخصصی  دبیر جشنواره موضوعی  تغییر  معتقدیم  زیرا  تغییر دهیم  برگزاری 
باعث می شود که توان و ظرفیت جدیدی به جشنواره اضافه شود، همچنین 
می آورد.  فراهم  جشنواره  برگزاری  برای  را  جدیدی  فرصت های  و  ایده ها 
البته به ثبات در حوزه فرهنگ معتقدیم، اما در جشنواره روح اهلل ثبات را در 

شورای سیاستگذاری و سیاست های جشنواره پیگیر هستیم.
حجت االسالم دکتر کمساری در پاسخ به این سوال که زمان برگزاری این 
جشنواره در چه تاریخی است گفت: تالش می کنیم ایام برگزاری جشنواره 
انجام  امام )ره(  ایام سالگرد ارتحال  به شرایط کشور در  با توجه  »روح اهلل« 
شود. الزم به ذکر است اولین دوره از جشنواره »روح اهلل« سال 9۵ در ایام 

ارتحال سالگرد امام خمینی )ره( برگزار شده است.

جشنواره فرهنگی روح اهلل

123جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور



گرافیست کرمانی
در جشنواره بین المللی خلیج فارس

به ششمین جشنواره  راه یابی  به  موفق  اثر سیدجوادمیرحسینی، گرافیست کرمانی 
میرحسینی  سیدجواد  پوستر  شد.  فارس  خلیج  گرافیک  و  پوستر  المللی  بین 
گرافیست کرمانی، با موضوع »خلیج فارس، آبراه صلح« به ششمین جشنواره بین 
اسفند  جشنواره  این  فراخوان  یافت.  راه  فارس  خلیج  گرافیک  و  پوستر  المللی 
ماه اعالم شد و شرکت کنندگان تا 30 فروردین ماه 764 اثر خود را به دبیرخانه 
جشنواره ارسال نمودند که مرحله  پیش داوری و انتخاب آثار راه یافته به نمایشگاه 
)یونان(،  پاپیفستاچیو  ماریا  )مصر(،  المانسی  رفیق  جنوبی(،  )کره  چوی  بیونگ  را 
حسین  و  دلورای  هما  تنهایی،  آرش  میرزاعلیخانی،  ایرج  )ترکیه(،  اوشکین  انور 
)دانمارک(،  نیگارد  فین  همچنین  و  داشتند  عهده  بر  ایران،  از  وحیدی  محمدی 
اردهانلی)ترکیه(،  اورهان  دی)آمریکا(،  دابل  ب.  ریچارد  )روسیه(،  سُرو  سرگه 
ریزارد کاجا)لهستان(، ابراهیم حقیقی و محمد اردالنی از ایران نیز وظیفه  انتخاب 

رتبه های برتر و برندگان جوایز ششمین جشنواره 
بین المللی پوستر خلیج فارس را بر عهده داشتند.
ارسال  اثر   764 میان  از  گزارش،  این  براساس 
طراحان  که  یافتند  راه  نمایشگاه  به  اثر   31 شده 
وطنی،  امین  معظمی،  علیرضا  از  عبارتند  آن 
حسین  امیر  دهکردی،  عبادیان  حسین  امیر 
بهزاد  جلدی،  بهناز  کیا،  فراست  بهاره  غیصری، 
نوحسینی، داریوش وارث، فرید نامی، حمیدرضا 
پژوه، کارو  یزدان  ایمان  بلندی، حسین رسولی، 
محمدخانی،  مهناز  کریمی،  کوروش  احمدی، 
شبان،  مجتبی  شفق،  محمد  فرهادی،  مریم 
مرتضی نادری، مصطفی روستا، ناصر خادم، نصیر 

بشیری، سعید رضوانی، سید جواد میرحسینی، شیرین برزگر و زهرا خزایی. ششمین 
جشنواره بین المللی پوستر خلیج فارس به همت مدیریت فرهنگی هنری منطقه پنج 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با همکاری پایگاه مردم نهاد »خلیج فارس 

ما« و گروه هنری نومانا برگزار شد.

پوستر سیدجوادمیرحسینی به نمایشگاه ساالنه حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی راه 
یافت. پوستر سیدجوادمیرحسینی هنرمند کرمانی، به دوازدهمین نمایشگاه ساالنه 
حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی راه یافت. پایگاه  اینترنتی طراحان مستقل ایران 
»تودی  پوسترز« نمایشگاه حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی را ساالنه و به صورت 
پویان،  جواد  دوره  این  در  می  کند.  برگزار  هنرمندان«  »خانه  محل  در  و  ملی 
احمد رضا دالوند، جلیل رسولی، سیدمحمدوحید موسوی جزایری، مسعود نجابتی 

اعضای هیئت داوران این رویداد خواهند بود.
گفتنی است سیدجواد میرحسینی گرافیست متولد 
1361 در شهرستان سیرجان است. وی خلق قریب 
نمایشگاه آثار  اثر مشبک، کسب رتبه اول  به 300 
اسالمی  آزاد  های  دانشگاه  دانشجویان  هنری 
کشور، کسب رتبه برتر مسابقه ملی وبالگ نویسی با 
موضوع نماز، چاپ آثار لوگو در کتاب لوگوتایپ 
های ایرانی و برگزاری نمایشگاه انفرادی در رشته 

گرافیک را در کارنامه خود دارد.

درگذشت استاد عمید
سازنده  درب های ماندگار کرمان

ماه،  اردیبهشت  سی ام  شنبه  روز  کرمانی،  هنرمند  درودگر  عمید،  محمدحسین  استاد 
استاد محمد حسین عمید، در سال 1302 در  باقی شتافت.  به دیار  در سن 94 سالگی 
استان کرمان دیده به جهان گشود. تنها هفت سال داشت که شروع به کار در رشته ی 
درودگری )نجاری( کرد. وی این پیشه و هنر را نزد پدربزرگوارش مرحوم هدایت اهلل 
آموخت. او در حقیقت راه جدش را ادامه می داد، زیراجدادش هم نجاربوده وگویی 

این هنر درخون وی بود.  وی در سال1341 کارگاه کوچکی 
را راه اندازی کرد تا راحت تر بتواند به رشته ی موردعالقه 
خود بپردازد. کارهایی که استاد انجام می داد خاص و ویژه 
بود. از این هنرمند فقید آثاری چون ساخت، ترمیم و بازسازی 
در و پنجره های بناهای قدیمی از جمله ساخت و مرمت در و 
پنجره ی مشبک، منبت وگره چینی همراه با شیشه های رنگی 
جوپار،  حسین  امام زاده  مبارک  آستان  چون:  مکان هایی 
مساجد  ماهان،  ولی  نعمت اهلل  شاه  ومقبره ی  شاه زاده  باغ 
مجموعه ی  کرمان،  جامع  دینارسلجوقی،مسجد  وملک  ملک 
گنجعلی خان کرمان وارگ تاریخی بم، به یادگار مانده است. 

هنرمندان کرمانی
 در جشنواره داستان انقالب

مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری کرمان از راه یابی هنرمندان این 
احمدی  مجتبی  خبرداد.  انقالب  داستان  جشنواره  نهمین  نهایی  مرحله  به  استان 
حمید  و  »خریدار«  اثر  با  اسدی نیا  حسام الدین  بزرگسال،  رمان  بخش  در  گفت: 
پاک طینت با اثر »صبح صادق« به مرحله نهایی نهمین جشنواره داستان انقالب راه 
یافتند. وی عنوان کرد: در این دوره از جشنواره داستان انقالب )جایزه امیرحسین 
فردی( طاهره ایبد، علی اصغر عزتی پاک و محسن پرویز داوری بخش نوجوان و 
راضیه تجار، قاسم علی فراست و حسین فتاحی داوری بخش بزرگسال را بر عهده 
به  اشاره  با  کرمان  استان  هنری  ادبی حوزه  های  آفرینش  واحد  داشتند.مسئول 
رمان  بزرگساالن،  رمان  بخش های  در  انقالب  داستان  جشنواره  نهمین  که  این 
انقالب  نوجوان، در هفته هنر  و داستان کوتاه  بزرگسال  نوجوان، داستان کوتاه 

جشنواره  این  کرد:  تصریح  می شود،  برگزار  اسالمی 
با موضوعات »مسایل و رویدادهای سال  های قبل از  

انقالب و 
امروز  تا  آن  از  پس  و  انقالب  پیروزی  روزهای 
نوژه، حادثه طبس،  همچون )دفاع مقدس ،کودتای 
ترورها«،  و  ها  فتنه   ، منافقین  کردستان،  درگیری های 
»استکبار ستیزی، هویت ملی و تأثیر انقالب اسالمی در 
منطقه و کشورهای اسالمی و موج بیداری اسالمی«، 
انقالب اسالمی در حوزه های  »فرصت های پیش روی 
اجتماعی ، سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی به  دست آمده 

انقالب  رهبری  »نقش  فرهنگی«،  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  حوزه  های  در 
اسالمی در وحدت و انسجام ملی و هدایت جریان های استکبار ستیزی و غرب 
طلبی مسلمانان جهان« و در راستای تحقق اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و در جهت شناسایی و پرورش نویسندگان و جوانان متعهد هنرمند و خلق 

آثار ارزشمند ادبیات داستان انقالب، برگزار می شود.

هنرمند کرمانی در نمایشگاه اسماء الحسنی
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شاعر کرمانی
برگزیده » هفته هنر انقالب اسالمی« 

به  انقالب اسالمی «، مجتبی احمدی، شاعر کرمانی  در » سومین دوره هفته هنر 
از  تجلیل  آیین  شد.  معرفی   9۵ سال  در  اسالمی  انقالب  برگزیده  هنرمند  عنوان 
شریف  مؤمنی  محسن  حضور  با   9۵ سال  در  اسالمی  انقالب  برگزیده  هنرمندان 
رئیس حوزه هنری، فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری و محمد حمزه زاده 
قائم مقام رئیس و معاون سینمایی حوزه  هنری در تاالر سوره حوزه هنری برگزار 
در  که   9۵ سال  در  مختلف  رشته های  در  انقالب  برگزیده  هنرمند    22 از  و  شد 
لوح  اهدای  با  بودند  به کسب جوایز شده  موفق  هنری  فرهنگی  های  جشنواره 

تقدیر تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم، از  مجتبی احمدی، شاعر برگزیده در بیست ودومین جشنواره ملی 
شعر رضوی از کرمان، محمدرضا بایرامی، نویسنده کتاب »لم یزرع« اثر برگزیده 
رتبه  پورکریمی،  حسین  تهران،  از  آل احمد  جالل  ادبی  جایزه  دوره  نهمین  در 
رمان  نویسنده  توکلی،  تهران، جالل  از  فجر  المللی  بین  جشنواره  بازیگری  اول 
زرین  قلم  ادبی  جایزه  دوره  چهاردهمین  در  نقش«  یک  »پایان  ضدصهیونیستی 
از یزد رستا رضوی، رتبه اول بازیگری جشنواره بین المللی فجر از تهران،  رضا 
بهترین  جایزه  برنده  »البیت«)خانه(  کوتاه  داستانی  فیلم  سازنده  چیان،  زهتاب 
شفیعی،  سینا  تهران،  مقاومت  المللی  بین  جشنواره  چهاردهمین  از  داستانی  فیلم 
جشنواره  نوجوان  بخش  در  نویسی  نمایشنامه  برتر  جایزه  لرزه  پس  نمایش  گروه 
سعید  تهران،   از  فجر  شعر  برگزیده  عبدالحمید ضیایی،  البرز  از  کودک همدان 
عباسپور،  رضا  محمد    ، ازتهران  ساخت«  »ایران  ملی  جشنواره  اول  نفر  طالیی، 
گلستان،   از  )تهران(  هولوکاست  کاریکاتور  المللی  بین  مسابقه  ویژه  جایزه  حائز 
اصغر عباسی، سازنده تیزر »رویای نیمه شب« برنده جایزه بهترین تیزر سینمایی در 
جشنواره عمار از تهران،  وحید فرجی، سازنده مستند »غزال ایرانی« برنده جایزه 

تهران،  آرش  از  ایران ساخت  ملی  آینده در جشنواره  اثر در  تولید  از  حمایت 
میرعمادالدین  البرز،   از  مقاومت  کاریکاتور  جهانی  جشنواره  برتر  رتبه  فروغی، 
فیاض، نویسنده بیش از ۵ عنوان کتاب در زمینه انقالب و تاریخ شفاهی دفاع مقدس 
از گیالن ،  فرامرز قلیچ خانی، رتبه اول بازیگری مرد )نمایش خیابانی فیش(- سی 
برگزیده  نمایش  بهنام کاوه،  تهران،   از  تئاتر فجر  بین المللی  پنجمین جشنواره  و 
از خوزستان، محمد کشاورز، کتاب  تئاتر فجر  المللی  بین  دفاع مقدس جشنواره 
سال جمهوری اسالمی و جایزه جالل آل احمد از فارس، اصغرگروسی، نمایش 
»دل پیچه« نویسندگی، حضور در بخش به عالوه تئاترجشنواره بین المللی فجر از 
فارس، کاوه مهدوی، رتبه اول طرح و ایده نمایش »فیش« در جشنواره بین المللی 
فجر از تهران، مرتضی نجفی، رتبه اول طراحی صحنه جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر از کردستان ،  مهیار هزارجریبی، نمایش »سرخ او« – کارگردانی و نویسندگی 
دوم – دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج بندر عباس از مازندران ،  مهناز 
یزدانی، موفق به کسب جایزه اول جشنواره سراسری کارتون »شهر + من« اراک 
و رتبه اول جشنواره سراسری کارتون »ایران ساخت« از اصفهان با اهدای لوح 
تقدیر تجلیل به عمل آمد. گفتنی است؛ افتتاحیه هفته هنر انقالب اسالمی هم زمان 
با شهادت سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی با حضور هنرمندان و مسئوالن 

فرهنگی هنری همراه  بود.

هنرمند کرمانی 
در جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر

مجتبی احمدی، هنرمند کرمانی موفق به راه یابی به 
جشنواره  پنجمین  و  سی  پوستر  بخش  نهایی  مرحله 
بین المللی تئاتر فجر شد. اثر مجتبی احمدی، هنرمند 
کرمانی، به مرحله نهایی بخش پوستر سی و پنجمین 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.
فراخوان این جشنواره آذرماه سال جاری اعالم شد 
و شرکت کنندگان تا 2۵ آذرماه 3۵3 اثر خود را به 
دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که مرحله   داوری و 
انتخاب آثار راه یافته به نمایشگاه را قباد شیوا، مازیار 

تهرانی و مجید کاشانی بر عهده داشتند. 
به  از 42 طراح  اثر  ارسال شده 70  اثر  میان 3۵3  از 

و  مسابقه  بخش  نهایی  مرحله 
راه  جشنواره  پوستر  نمایشگاه 
یافتند که طراحان آن عبارتند از 
جواد آتشباری، مجتبی احمدی، 
اسدی  مهدی  ارضی،  ایمان 
ساقی  اثر(،  افشار)3  سینا  تبار، 
انصاری)3  زهرا  راد،  انتظامی 
حبیب  طبری،  بارئی  حامد  اثر(، 
تنهایی،  آرش  قدس،  پروین 
سروش  جو)4اثر(،  حق  رسول 

حیدری)2 اثر(، میثم خاوری)2 اثر(، یونس دهقانی، 
رضوانی  سعید  رستمی،  رامین  اثر(،  دوایی)2  مهدی 
مهناز  مرضیه سرمشقی،  اثر(،  زمانی)4  مسعود  اثر(،   3(
صفری،  بابک   ، اثر(  صداقتی)2  امیر  نژاد،  سلیمان 
مهدی  اثر(،  غفوریان)2  مهسا  عسگری فر،  علیرضا 
غالمی، مهدی فاتحی)۵ اثر(، کمال کچوئیان)3 اثر(، 
الدین  حسام  کلهری،  آرمان  اثر(،   2( کریمی  پرناز 
گل محمدی، امیر مصباحی، علیرضا معظمی، سیدرضا 

حمید  نامدار،  میثم  اثر(،   3( نادری  میثم  موسوی، 
شیرین  نوروزی،  ساتیا  اثر(،   2( نظری  فریده  نجاتی، 
امیر  شهمیرزادی،  وطنی  امین  همت،  الهام  نوری، 
اسمی.گفتنی است؛ این آثار همزمان با ایام برگزاری 
جشنواره تئاتر فجر در خانه هنرمندان ایران به نمایش 
در خواهد آمد و در قالب کتاب مسابقه چاپ و تکثیر 
مراسم  در  برگزیدگان  جوایز  همچنین  می شوند. 

اختتامیه تئاتر فجر اهدا خواهد شد.

داستان نویس کرمانی 
در مهرواره  شعر و داستان جوان سوره

راه یافتگان بخش های مختلف چهاردهمین مهرواره ی سراسری شعر و داستان جوان 
سوره معرفی شدند. راه یافتگان این مهرواره در بخش های داستان کوتاه، داستان 
صدکلمه ای، شعر سنتی )قالب کالسیک(، شعر نو )نیمایی( و ترانه معرفی شدند که 

در بخش داستان کوتاه، نام »مدیحه محمدابراهیمی« در میان راه یافته هاست.

به دبیرخانه  این  اثر در بخش داستان کوتاه  بر اساس این گزارش، مجموعًا 666 
رویداد ادبی ملی رسیده بود که در نهایت 22 اثر به عنوان راه یافتگان این بخش 

به مرحله نهایی چهاردهمین مهرواره ی شعر  و داستان جوان سوره معرفی شدند.
مدیحه محمدابراهیمی، داستان نویس جوان استان کرمان، با داستان کوتاه »دفینه« 
داستان نویس جوان   21 با  همراه  موفق شد  و  بود  رویداد شرکت کرده  این  در 
و  شعر  جشنواره ی  چهاردهمین  است؛  گفتنی  یابد.  راه  نهایی  مرحله ی  به  دیگر، 
داستان جوان سوره در بخش های داستان کوتاه، داستان صدکلمه ای، شعر سنتی، 

شعر نو و ترانه، 21 و 22 تیرماه جاری در زنجان برگزار می شود.
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درخشش هنرمندان کرمانی
 در جشنواره بین المللی فیلم 100

فیلم  بهترین  داستانی،  فیلم  بهترین  جایزه  کرمانی  هنرمندان 
جشنواره  یازدهمین  در  را  فیلمبرداری  بهترین  و  پویانمایی 
مراسم  کردند.  خود  آن  از  ثانیه ای   100 فیلم های  بین المللی 
معرفی برگزیدگان این جشنواره با حضور محسن مومنی شریف 
اندیشه  تاالر  در   9۵ اسفندماه   6 کشور،  هنری  حوزه  رییس 
حوزه هنری در تهران برگزار شد. در این مراسم، برگزیدگان 
»یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای« در هشت 
»اقتصاد  فیلم  بهترین  »ملی«،  مسابقه  »بین الملل«،  مسابقه  بخش؛ 
و  فنی  »دستاوردهای  تجربه«،  »مسیر  کار«،  فرهنگ  و  مقاومتی 
تکنیکی«، »جایزه ویژه دبیر«، »بهترین فیلم از نگاه تماشاگران« 
و جایزه »بهترین فیلم جشنواره « معرفی شدند که جایزه بهترین 
فیلم داستانی در بخش »مسابقه ملی« به فیلم »صدای من« ساخته 

»مجید برهانی« محصول حوزه هنری استان کرمان رسید.
در بخش فیلم پویانمایی این جشنواره هم، »معین منصوری فرد« 
برای کارگردانی فیلم »جنگ« جایزه هیات داوران را به دست 
آورد. در بخش دستاوردهای فنی و تکنیکی نیز، »سیدمحمدرضا 
سجادیان« عنوان بهترین فیلمبرداری برای فیلم داستانی »کانتینر 

401« را از آن خود کرد. 
گفتنی است؛ این جشنواره در هشت بخش با موضوعات اخالق 
و سبک زندگی، ترویج مفاهیم اخالقي همچون قانون مداری، 
اسالمي،  انقالب  انسان  الگوي  ترویج  ایثار،  صدر،  سعه  گذشت، 
نگاه  ایراني،  اصیل  فرهنگ  اسالمي،  ایراني  الگوي  خانواده 
فرهنگ  و  اخالق  روزمرگي،  غبار  زدودن  و  زندگي  به  دوباره 
ایده  سازي  تجاري  نوین،  کارهاي  و  و کسب  کارآفریني  کار، 
کار،  انجام  صحیح  فرهنگ  علم،  از  ثروت  تولید  و  نو  هاي 
حمایت از صنایع دستي و هنرهاي سنتي ایراني، اخالق و اقتصاد 
ایراني،  بنیان  دانش  خدمات  و  کاال  تولید  از  حمایت  مقاومتی، 
فرهنگ تولید محصوالت باکیفیت ایراني، پویش ملي و حمایت 
ایراني،  باکیفیت  دانش بنیان  خدمات  و  کاال  تولید  از  مردمي 
تأثیرات مخرب خرید کاالهاي خارجي، واردات بي رویه و غیر 

قانوني )قاچاق کاال( برگزار شد.

ده هنرمند کرمانی 
در جشنواره بین المللی فیلم 100

رییس حوزه هنری استان کرمان از راه یابی ده هنرمند این استان به مرحله نهایی بخش 
مسابقه و اکران یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 خبرداد. محمدحسین ملکی 
گفت: فیلم های کوتاه داستانی »صدای من« به کارگردانی مجید برهانی، داستانی 
وحید  کارگردانی  به  تلخک«  و  »شاه  مستند  حسینی،  حسام  کارگردانی  به  »دوئل« 
کوتاه  فیلم  و  محسنی  مهرداد  کارگردانی  به  کوچک«  »دستان  مستند  ده یادگاری، 
منصوری فرد  معین  کارگردانی  به  است(«  ویران  همیشه  )جنگ  »جنگ  پویانمایی 

به مرحله نهایی بخش مسابقه یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 راه یافتند.
وی همچنین ادامه داد: فیلم های کوتاه داستانی »دغدغه« به کارگردانی کیانوش 
»مفقوداالثر«  داستانی  صادقیان،  زینب  کارگردانی  به  سرد«  »کام  داستانی  غالمی، 
پویانمایی  کوتاه  فیلم  و  حمیدزاده  حمید  کارگردانی  به  پیچ«  »شیرکی  مستند  و 

نهایی  مرحله  به  حسینی  مهسا  کارگردانی  به  ماهی«  »تنگ 
 100 فیلم  بین المللی  جشنواره  یازدهمین  اکران  بخش 
به  اشاره  با  کرمان  استان  هنری  حوزه  یافتند.رییس  راه 
دبیرخانه  به  کننده  شرکت   1267 از  فیلم   1744 ارسال 
بین المللی  جشنواره  یازدهمین  کرد:  تصریح  جشنواره، 
فیلم 100 در موضوعات »اخالق و سبک زندگی«، »ترویج 

»ترویج  غیره«،  و  ایثار  سعه صدر،  مداری، گذشت،  قانون  اخالقي همچون  مفاهیم 
اصیل  »فرهنگ  اسالمي«،  ایراني  الگوي  »خانواده  اسالمي«،  انقالب  انسان  الگوي 
فرهنگ  و  »اخالق  روزمرگي«،  غبار  زدودن  و  زندگي  به  دوباره  »نگاه  ایراني«، 
کار«، »کارآفریني و کسب و کارهاي نوین«، »تجاري سازي ایده هاي نو و تولید 
هنرهاي  و  دستي  صنایع  از  »حمایت  کار«،  انجام  »فرهنگ صحیح  علم«،  از  ثروت 
سنتي ایراني«، »اخالق و اقتصاد مقاومتی«، »حمایت از تولید کاال و خدمات دانش 
ملي و حمایت  ایراني«، »پویش  باکیفیت  تولید محصوالت  ایراني«، »فرهنگ  بنیان 
مردمي از تولید کاال و خدمات دانش بنیان باکیفیت ایراني«، »تأثیرات مخرب خرید 
کاالهاي خارجي«، »واردات بي رویه و غیر قانوني )قاچاق کاال(« و به همت حوزه 

هنری برگزار می شود.
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»دوئل« در جشنواره میامی آمریکا

استان  هنری  حوزه  محصول  حسینی،  حسام  کارگردانی  به  »دوئل«  داستانی  فیلم 
فیلم داستانی  قرار گرفت.  میامی آمریکا  فیلم های جشنواره  بهترین  کرمان در جمع 
»دوئل« از تولیدات این حوزه به بخش نیمه نهایی انتخاب بهترین فیلم کوتاه تجربی 
و داستانی جشنواره میامی فلوریدا آمریکا راه یافت. دوئل داستان دو تک تیراندازی 
است که در یک موقعیت به هم رسیده اند و هرکدام آماده شکار یکدیگر می  شوند و ...
به  فیلم داستانی »دوئل« را حسام حسینی کارگردانی کرده و »محمدحسین ملکی« 
مشاور کارگردان،  نویسنده، »آرش شفیعی«  زاده«  تقی  تهیه کننده، »کورش  عنوان 
تصویربردار،  قادری«  »محمد  و  میرزایی«  »امید  منشی صحنه،  ساالرکریمی«  »فرشته 
»فاطمه ملکی« گریم، »احسان حیدری« صدابردار، »محمدقادری« تدوین، »مهدی 
ساالری«، »مرتضی مظلومی نژاد« و »مصطفی موسایی« بازیگران در این فیلم همکاری 

داشته اند.

گفتنی است؛ جشنواره فیلم میامی در فاصله زمانی 24 تا 27 آگوست 2017 مقارن با 2 
تا ۵ شهریور 1396  در شهر میامی ایالت فلوریدای ایاالت متحده برگزار خواهد شد.

»دوئل« در جشنواره  رویش
فیلم داستانی »دوئل« به کارگردانی حسام حسینی، محصول حوزه هنری استان کرمان 
به بخش مسابقه جشنواره ی رویش راه یافت. فیلم داستانی »دوئل« از تولیدات این 
حوزه به بخش »جوانه ها«ی دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی »رویش« راه یافت. 
به  فیلم داستانی »دوئل« را حسام حسینی کارگردانی کرده و »محمدحسین ملکی« 
مشاور کارگردان،  نویسنده، »آرش شفیعی«  زاده«  تقی  تهیه کننده، »کورش  عنوان 
تصویربردار،  قادری«  »محمد  و  میرزایی«  »امید  منشی صحنه،  ساالرکریمی«  »فرشته 
»فاطمه ملکی« گریم، »احسان حیدری« صدابردار، »محمدقادری« تدوین، »مهدی 
ساالری«، »مرتضی مظلومی نژاد« و »مصطفی موسایی« بازیگران در این فیلم همکاری 
و  »ملی«  اثر داستانی در دو بخش  این گزارش، مجموعا 600   اساس  بر  اند.  داشته 
»جوانه ها« به دبیرخانه این جشنواره رسیده بود که 30 اثر داستانی برای حضور در 

دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش معرفی شدند.
گفتنی است؛ دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی »رویش«، 27 الی 30 دی ماه سال 

جاری در پردیس سینمای هویزه مشهد مقدس، برگزار خواهد شد.

درخشش فیلم »صدای من« در صد ثانیه

فیلم داستانی »صدای من« به کارگردانی مجید برهانی محصول حوزه هنری استان 
کرمان جایزه برتر مسابقه »ملی«، یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم صد را بدست 
و  شد  برگزار  هنری  حوزه  اندیشه  تاالر  در  جشنواره،  این  اختتامیه ی  مراسم  آورد. 
برگزیدگان یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای در ۸ بخش معرفی 
شدند. براساس این گزارش، هیئت داوران در بخش مسابقه »ملی«، با اهدا لوح تقدیر 
و جایزه نقدی پنجاه میلیون ریالی از فیلم داستانی »صدای من« به کارگردانی »مجید 

برهانی« محصول حوزه هنری استان کرمان تقدیر کرد.
یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای در  ۸ بخش مسابقه »بین الملل«، 
تجربه«،  »مسیر  کار«،  فرهنگ  و  مقاومتی  »اقتصاد  فیلم  بهترین  »ملی«،  مسابقه 
»دستاوردهای فنی و تکنیکی«، »جایزه ویژه دبیر«، »بهترین فیلم از نگاه تماشاگران« و 

جایزه »بهترین فیلم جشنواره« از 4 تا 6 اسفند برگزار شد.

شاعر کرمانی
 در مهرواره  شعر و داستان جوان سوره

راه یافتگان بخش های مختلف چهاردهمین مهرواره ی سراسری شعر و داستان جوان 
داستان  کوتاه،  داستان  بخش های  در  مهرواره  این  راه یافتگان  شدند.  معرفی  سوره 
که  شدند  معرفی  ترانه  و  )نیمایی(  نو  شعر  کالسیک(،  )قالب  سنتی  شعر  صدکلمه ای، 
این  اساس  بر  راه یافته هاست.  میان  در  رضایی«  »سیدمحمدعلی  نام  ترانه،  بخش  در 
گزارش، مجموعًا 4۵2 اثر در بخش ترانه به دبیرخانه ی این رویداد ادبی ملی رسیده 
بود که در نهایت 13 اثر به عنوان راه یافتگان این بخش به مرحله ی نهایی چهاردهمین 

شاعر  رضایی،  سیدمحمدعلی  شدند.  معرفی  سوره  جوان  داستان  و  شعر   مهرواره ی 
بود  رویداد شرکت کرده  این  در  »شیشه ی دودی«  ترانه ی  با  استان کرمان،  جوان 
و موفق شد همراه با 12 شاعر و ترانه سرای جوان دیگر، به مرحله ی نهایی راه یابد. 
وی گفت: ترانه ی »شیشه ی دودی« در مورد آلودگی هواست و تحت تاثیر خبرهای 
ناگواری که از آسیب های آلودگی هوا به گوش می رسد، سروده شده است. رضایی 
ادامه داد: این ترانه، روایت حال و روز مادربزرگ راوی است که بیماری او تحت 

تاثیر آلودگی هوا، تشدید شده است.
گفتنی است؛ چهاردهمین جشنواره  شعر و داستان جوان سوره در بخش های داستان 
کوتاه، داستان صدکلمه ای، شعر سنتی، شعر نو و ترانه، 21 و 22 تیرماه جاری در زنجان 

برگزار می شود.
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گرافیست کرمانی
 در جشنواره »ترافیک و گرافیک«

در نخستین جشنواره »ترافیک و گرافیک«، سبحان شفیعی گرافیست کرمانی به 
عنوان برگزیده بخش پوستر معرفی شد. مراسم معرفی برگزیدگان این جشنواره 
هنری  معاون  نظری  فاضل  هنری،  حوزه  رئیس  شریف  مؤمنی  محسن  حضور  با 
حوزه هنری و مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در 
تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد. در این مراسم، برگزیدگان نخستین جشنواره 
»ترافیک و گرافیک« معرفی شدند که سبحان شفیعی از کرمان برای اثر »خط 

عابر« موفق به کسب رتبه  برگزیده در بخش پوستر شد.
همچنین در این بخش، مرتضی رحمتی به خاطر پوستر ))احتیاط کنید((، احمد 
پوستر  خاطر  به  کمالی  عرفان  زندگی((،  ))توقف  پوستر  خاطر  به  نژاد  وجدان 
))ترافیک کمتر با استفاده از وسایل نقلیه عمومی بیشتر(( ، صابر شیخ رضایی برای 
ریحانه  نگهبان شماست،  این خط  پوستر  برای  مهدی حسینی  سفید،  پوستر خط 
عالیی برای پوستر بزرگترها احترام کنید، احسان گنجی، کامران مهرزاده برای 
م  تو  به  پوستر  برای  جعفری  یاسر  نکنیم،  فراموش  را  نوع  هم  به  کمک  پوستر 

نشینان.  پوستر صف  برای  افشار  محمد  ادیبی،  مجید  را،  امروز  قوانین  یآموزم 
پوستر  برای  رنجبری  امیرحسام  تردد،  حق  پوستر  برای  نژاد  وجدان  احمد 
به  را  برتر  رتبه های  پنهانی  پوسترخطر  برای  نژاد  وجدان  احمد  باشد،  یادمان  
از  بهره مندی  هدف  با  هنری  فرهنگی  رویداد  این  است؛  آوردند.گفتنی  دست 
در  شهروندان  نقش  موضوعات  در  و  آثار  زمینه خلق  در  گرافیکی  ظرفیت های 
افزایش ایمنی عبور و مرور، نقش شهروندان در برقراری نظم و انضباط ترافیکی 
و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با داوری »کوروش پارسانژاد«، »بهراد 

جوانبخت« و »دانیال فرخ« در اردیبهشت ماه در تهران برگزار شد.

پژوهشگر برتر
 »جشنواره بین المللی شعر انقالب«

شعر  بین المللی  در »ششمین جشنواره 
پژوهشگر  طاهری  نجمه   ، انقالب« 
برگزیده  پژوهشگر  عنوان  به  کرمانی 
معرفی شد. مراسم معرفی برگزیدگان 
این جشنواره با حضور محسن مؤمنی 
فاضل  هنری،  حوزه  رئیس  شریف 
هنری،  حوزه  هنری  معاون  نظری 
و  علمی  دبیر  اسفندقه  امیری  مرتضی 
در  اجرایی،  دبیر  اللهی  کرم  محمد 
شد.  برگزار  شیراز  شهر  صدرا  سالن 
»ششمین  برگزیدگان  مراسم،  این  در 
در  انقالب«  شعر  بین المللی  جشنواره 
معرفی  »شعر«  و  »پژوهش«  بخش  دو 
نجمه  پژوهش  بخش  در  که  شدند 
به  گیالن  از  محمدپور  اسماعیل  طوسی،  صباغیان  غزاله  کرمان،  از  طاهری 

عنوان برگزیده معرفی شدند.
در بخش مجموعه شعر نو نفر اول؛ عباس باقری، نفر دوم اسماعیل محمدپور و 
نفر سوم اشکان پناهی از کرمانشاه بود. برگزیدگان بخش تک اثر با موضوع شعر 
نو عبارتند از؛ در این بخش هیأت داوران فردی را به عنوان نفر برگزیده اول 
معرفی نکرد، اما هدیه رتبه دوم به مصطفی توفیقی از مشهد تخصیص یافت، 
اما جایزه نفر سوم مشترکًا به علی سلیمانی از تهران و محمد برزگر از استان 
فارس اختصاص یافت. در بخش مجموعه شعر کهن هیأت داوران جایزه ای را 
به نفر اول اعطا نکرد، اما در این بخش محمدحسین ملکیان به عنوان نفر دوم و 

خدابخش صفادل از خراسان رضوی رتبه سوم را کسب کرد.
را  اثری  هیچ  داوران  هیأت  نو  شعر  تک اثر  بخش  در  است  توضیح  به  الزم   
حائز رتبه اول، دوم و سوم ندانستند. ساجده تقی زاده شایسته تقدیر در بخش 
پژوهش و محور کتاب شناخته شد و رضا نیکوکار در بخش مجموعه شعر کهن 

موردتقدیر قرار گرفت.
به منظور پاسداشت و  انقالب،  بین المللی شعر  گفتنی است؛ ششمین جشنواره 
ارتقای دستاوردهای شعر انقالب و همچنین کشف استعدادهای برتر، در بخش 
های مسابقه ملی )شعرمجموعه و تک اثر و پژوهش(، مسابقه بین المللی )شعر 

تک اثر( 7 و ۸ دی ماه 139۵ در استان فارس برگزار شد.

برگزاری طرح 

»سبک زندگی قرآنی «

با  قرآنی  زندگی  سبک  طرح 
سوره  مفاهیم  و  حفظ  محوریت 
اتحادیه  سوی  از  لقمان  مبارکه 
تشکل های قرآن وعترت در ایام ماه 
مبارک رمضان در کرمان برگزار می 

شود.
عامل  ؛مدیر  قهاری  االسالم  حجت 
وعترت  قرآن  های  تشکل  اتحادیه 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  استان 

از  ای  مصوبه  طرح  این  اجرای  
قرآنی   موسسات  مدیران  همایش 
حضور  با  که   است  کرمان  استان  
109 موسسه و اعالم آمادگی مدیران 

موسسات تصویب شده است.

شاعر کرمانی 
در ششمین جشنواره 

شعر انقالب
مجتبی احمدی شاعر کرمانی، به مرحله ی 
راه  انقالب  شعر  جشنواره  ششمین  نهایی 
مجموعًا  گزارش،  این  اساس  بر  یافت. 
اثر و مجموعه شعر  اثر در بخش تک   461
کهن به دبیرخانه ی این رویداد ادبی ملی 
مرحله ی  به  بخش  این  راه یافتگان  به عنوان  اثر   1۵ نهایت  در  که  بود  رسیده 

نهایی ششمین جشنواره شعر انقالب معرفی شدند.
این  پرده«  در  اثر »شگفتی در چند  با  استان کرمان،  مجتبی احمدی، شاعر 
مرحله ی  به  دیگر،  شاعر   14 با  همراه  موفق شد  و  بود  کرده  رویداد شرکت 
نهایی راه یابد.گفتنی است؛ ششمین جشنواره بین المللی شعر انقالب، به منظور 
انقالب و همچنین کشف استعدادهای  ارتقای دستاوردهای شعر  پاسداشت و 
برتر، در بخش های مسابقه ملی )شعرمجموعه و تک اثر و پژوهش(، مسابقه بین 
المللی )شعر تک اثر( 7 و ۸ دی ماه 139۵ در استان فارس برگزار می شود. وی 
هم اکنون مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان کرمان است.
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تنها به سینما نرویم!
دکتر محمدرضا زائری

 
انسان مؤمن به همه لحظه هاي زندگي به 
نگاه  بندگي خدا  و  عبادت  فرصت  عنوان 
قرار  که  مسافري  جایگاه  در  و  کند  مي 
است از ایستگاه دنیا توشه سفر دراز آخرت 
خیرات  مسابقه  در  تا  کوشد  مي  برگیرد 
ممکن  و  تواند  مي  تا  و  باشد  پیشگامان  از 

است بیشتر از کارهاي نیک ذخیره کند و در دیدگاهي که نیکي را تنها در عبادت 
ظاهري و نماز و روزه نمي بیند هر فرصت ناچیز هم مي تواند بهانه بندگي باشد. 
در دیدگاهي که خدمت به خلق را هم عبادت مي داند و احسان به مخلوقات را از 
برترین عبادت ها به شمار مي آورد، هر کاري که بتواند به تقویت جبهه حق کمک 
کند و به تضعیف جبهه باطل منجر شود عبادت است و بدین ترتیب چنین کسي مي 
تواند دائم در نماز باشد و کارهاي عادي و روزمره اش هم ذکر و دعا محسوب شود 

چرا که در مسیر بندگي حق به تالش و کوشش مشغول است.
فضاي فرهنگي و اجتماعي و شرایط  کنوني جامعه بیش از هر زمان دیگر مؤمنان را 
به جهاد فرهنگي وامي دارد تا به هر شکل ممکن براي تولید و عرضه آثار فرهنگي 
سالم و مناسب بکوشند و با فراهم کردن زمینه نشر و گسترش محصوالت فرهنگي 
ببندند.  باطل  پیام جبهه  اثرگذاري  و  نفوذ  بر  را  راه  آنها  تبلیغ  و  معرفي  و  مناسب 
واقعیت غیر قابل انکاري که آشکارا در پیرامون خود لمس مي کنیم حضور روزافزون 
پیام هاي جبهه فرهنگي دشمن است در قالب کتاب و مجله و پایگاه هاي اینترنتي 
و فیلم هاي سینمایي و شبکه هاي ماهواره اي و محصوالت فرهنگي و اسباب بازي 
و لباس و غیرهکه نتیجه اکثر این پیام ها در مجموع تضعیف هویت ملي و دیني و 
فروپاشي خانواده و فاسد شدن روح عزت و کرامت الهي جوانان و نوجوانان ماست. 
اگر بپذیریم که با تحکم و دستور نمي توان راه را بر این پیام ها گرفت تنها چاره 

حکیمانه، جایگزین کردن محصوالت فرهنگي سالم و مناسب و عرضه پیام هاي جدید 
و جذاب است که به طور طبیعي وقت مخاطب را پر کند و او را مشغول سازد و به 
او نگاه و فهم صحیح را در هر زمینه اي عرضه کند. با این ترتیب معرفي یک کتاب 
خوب و یک فیلم مناسب که بتواند مخاطب را به ارزش ها ترغیب نماید و او را به 
پدر ومادرش نزدیکتر کند و با همسر و خانواده اش مهربان تر سازد یا به او نگاهي 
نو و فهمي تازه از زندگي و هستي و انسان دهد بي تردید قدمي در راه عبادت و 
بندگي خداست. فیلم» شیار143« به عنوان نمونه اي از محصوالت فرهنگي سالم و 
ارزشي که مي تواند توجه معنوي براي مخاطب ایجاد کند و در تماشاگر رغبتي 
نسبت به ایثار و فضیلت هاي انساني بیافریند و فداکاري و صبر خانواده هاي شهدا را 
یادآور شود تجربه اي است که با تبلیغ و معرفي ما بیشتر دیده خواهد شد و روشنتر 

خواهد درخشید.
براي تماشاي چنین فیلمي تنها به سینما نروید! دست اعضاي خانواده را هم بگیرید 
و با هم به قصد عبادت به سینما بروید، بگذارید جبهه مؤمن و متعهد جامعه جایگاه 
خود را در سینما ها هم با قدرت حفظ کند، بلیت چنین فیلم هایي را براي برخي از 
دوستان و بستگان خود تهیه کنید و به آنان برسانید، در جمع آشنایان و همکاران از 

فیلم سخن بگویید و آنان را به تماشاي فیلم ترغیب کنید . 
مطمئن باشید فرزندان ما اگر وقت خود را با فیلم ها و کتاب هایي چنین نگذرانند با 
چیزهایي دیگر خواهند گذراند و جوانان و نوجوانان ما اگر با کتاب ها و محصوالت 
فرهنگي مناسب مشغول نباشند با فعالیت هاي دیگري مشغول خواهند گردید.اگر 
فیلم هایي مانند»شیار 143« مورد استقبال واقع گردد و بلیت بیشتري برایشان فروخته 
آثاري  تولید  به  تهیه کنندگان سینما  قرار گیرد  و مورد توجه گسترده مردم  شود 
چنین ترغیب مي شوند و نویسندگان به نوشتن چنین متن هایي روي مي آورند و 
هنرمندان و بازیگران به عرضه چنین نقش هایي دلگرم خواهند بود. اما اگر چنین 
آثاري با استقبال عمومي و فروش گسترده روبه رو نباشد در واقع پیامي که یکایک 
من و شما به تولید کنندگان آثار هنري و فرهنگي مي دهیم این است که: »لطفا فیلم 
هاي آبگوشتي و نازل با پیام هایي غیراخالقي بسازید« و این گونه در واقع با دست 
خودمان مسیر را براي نفوذ بیشتر محصوالت فرهنگي جبهه دشمن هموار کرده ایم و 

آن وقت دیگر با دعا و ذکر هیچ چیزي تغییر نمي کند!

رونمایی از قطعه موسیقی
 »این درخت کهن« 

هم زمان با بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( رونمایی از 
قطعه موسیقی »این درخت کهن« در کرمان برگزار شد. رونمایی از قطعه موسیقی 
با بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال امام  »این درخت کهن«، هم زمان 

خمینی )ره(  با حضور آیت اهلل جعفری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمان، معاون سیاسی استاندار و جمعی از مسئوالن و مردم در مصلی امام علی )ع( 

کرمان برگزار شد.
سیدمحمدعلی  کرمانی  شاعر  سروده های  از  اثر  این  شعر  گزارش؛  این  براساس 
رضایی و  آهنگساز این قطعه موسیقی منصور حسینی است که در ژانر پاپ کالسیک 

در واحد موسیقی حوزه هنری استان کرمان تولید شده است.
گفتنی است؛ تولید قطعه موسیقی »این درخت کهن« از زمستان سال گذشته آغاز و 

در بهار سال جاری به پایان رسیده است.
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نامه دکتر درتاج و دکتر الهیاری به دکتر زاهدی 

رشته روانشناسی بالینی منتقل نشود

 
جناب آقای دکتر زاهدی

ریاست محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

با سالم و تحیات الهی
با صلوات بر محمد)ص( و آل محمد)ص(؛ با احترام به استحضار می رساند خبری 
و  بالینی  روانشناسی  جمله  از  انسانی  علوم  رشته های  از  برخی  واگذاری  بر  مبنی 
سالمت به وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حقیقتًا جامعه  علمی 
و متخصصان حوزه تخصصی روانشناسی در جامعه دانشگاهیان سطح کشور را نگران 
ساخته است. بنابراین بر آن شدم نکاتی را هر چند برحسب فوریت و ضرورت به 
تصمیم  این  در خصوص  اجرایی کشور  مسئولین  از سوی  مهم  این  توقف  منظور 

عجوالنه، محضر جنابعالی در کمال خضوع و احترام عرض کنم:
ابالغی  دستورالعمل  ناصواب  برداشت  از  بهداشت،  محترم  وزیر  اقدام  این  اواًل: 
مقام معظم رهبری مبنی بر تجمیع سازماندهی و ساماندهی امور مربوط به سالمت 
و  مقام عظمای والیت  نشأت گرفته است. در صورتی که دستور  این وزارت،  در 
منافاتی  شود،  انجام  دیگر  جای  در  کار  که  مسأله  این  با  عنوان  هیچ  به  رهبری، 
ندارد و تأکید ایشان فقط بر ساماندهی و سازماندهی آن است که بر عهده وزارت 

بهداشت نهاده شده است.
ثانیًا: کلیه رشته های روانشناسی به مثابه اعضای یک پیکر هستند که تکه تکه کردن 
این نونهال نوپای، که در حال اوج گیری به سمت و سوی ایرانی– اسالمی شدن 
را دارد، آن هم در دامن پرمحبت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در حوزه 
علوم انسانی و همچنین بومی شدن آن، نهایت بیرحمی و قساوت است. هر چند 
اگر چنین شود این خود با فرامین حضرت آقا در راستای بومی سازی رشته های 

علوم انسانی در تضاد است.
از روانشناسی در وزارت علوم و بخش دیگر آن در وزارت  این که بخشی  ثالثًا: 
بهداشت رشد یابد، این خود دال بر این موضوع است که طراح این جداسازی 
فهم درستی از رشته های روانشناسی و گرایش های متعدد آن نداشته است مگر 
تربیتی،  روانشناسی  یادگیری،  روانشناسی  رشد،  روانشناسی  کسی  که  دارد  امکان 
آموزش  را  شناخت  و  رفتار  تغییر  و  اصالح  و روش های  روانشناسی شخصیت 
نبیند، اما در آینده یک روان شناس بالینی مجرب شود. این طرح، بسیار 

ساده انگارانه به این مهم توجه کرده است.
رابعًا: به لحاظ آماری هم که به این قضیه نگاه ها معطوف شود، بسی 

هویداست که در حال حاضر به طور تقریبی 6 هزار دانشجوی روانشناسی در 
وزارت بهداشت مشغول به تحصیل هستند، در حالی که در وزارت علوم قریب به 
200 هزار دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، مشغول به فراگیری این علوم هستند. به 
عبارتی به لحاظ جامعه مخاطبین چیزی نزدیک به 34 برابر دانشجویان موجود در 
وزارت بهداشت، ما شاهد حضور دانشجویان این رشته در مجموعه دانشگاه های 
وزارت علوم هستیم. در باب امکانات، فضای آموزشی و تعداد اعضای محترم هئیت 
علمی نیز اگر از نسبت بیشتری، آن هم به سوی وزارت علوم برخوردار نباشیم، قطعًا 

کمتر از این نسبت هم نخواهد شد.
خامسًا: در حالی وزارت بهداشت از تحویل گرفتن این رشته های تخصصی علوم 
توجیه  و  نقشه علمی مدرن  متاسفانه هیچگونه  میان می آورد که  به  انسانی سخن 
علمی خاصی نیز نسبت به این مقوله ندارد. ناگفته نماند وزارت علوم نیز در یک 
حالت منفعالنه نسبت به این قضیه قرار گرفته است و مسئولین امر در این وزارتخانه 
این  است که دغدغه مندان  واضح  پر  اما  از کجا جویند!  را  کار  داند چاره  نمی 
و تصمیم  این طرح خام  به  دانشگاه های سراسر کشور، دست رد  حوزه در سطح 

عجوالنه خواهند زد.
سادسًا: در پایان الزم می دانم که با یک مقایسه تطبیقی بسیار مختصری از بیش از 
۵4 کشور بالنده در زمینه روانشناسی ارائه دهم و فقط به این جمله اکتفا نمایم که 
در این کشورها کلیه امور آموزش و پرورش و پزشکی تحت عنوان یک وزارت 
آموزش )پرورش/ EDUcaTiON(اداره می گردد و اموری مانند مکان تحصیل 
معاونت های آن که  از  یکی  برنامه ریزان درسی آن در  و  روانشناسی  رشته های 
معاونت  عنوان  تحت  و  است  شده  متمرکز  ماست،  کشور  علوم  وزارت  معادل 
آموزش عالی اداره می شود. لذا به عنوان کالم پایانی، از آن مقام محترم عاجزانه 
استدعا دارم که در این زمینه و ایجاد آرامش خاطر و رفع نگرانی های به حّق 

جامعه دانشگاهی کشور، دستور مقتضی و الزم را مبذول فرمائید.
پیشاپیش از حسن توجه و دقت نظر خواهشمندانه جنابعالی، خدای سبحان را شاکر 
و سپاسگزارم و در این ماه پرفیض موفقیت روز افزون خدمتگزاران خدوم به نظام 

و انقالب را از خدای منان مسئلت دارم والّسالم.                    

دکتر فریبرزدرتاج
رئیس انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران

 دکتر عباسعلی الهیاری  
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران  

دکتر فریبرزدرتاجدکتر عباسعلی الهیاری دکتر زاهدی

دعوت از متخصصین کرمانی مقیم خارج
دانشگاه شهید باهنر کرمان، از اساتید، پژوهشگران و متخصصان کرمانی مقیم خارج از کشور در کلیه زمینه های آموزشی و پژوهشی دعوت به همکاری می نماید. اگر 

فرهیختگان گرامی مقیم خارج از کشور، تمایل به تدریس دروس تخصصی در هر مقطع دانشگاهی یا مایل به برگزاری کنفرانس، برگزاری کارگاه های آموزشی، انجام طرح 

های پژوهشی مشترک یا هرنوع همکاری و مراوده علمی با دانشگاه شهید باهنر کرمان هستند، لطفا با گروه همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه شهید باهنر کرمان به 

 international.relations@uk.ac.ir                                                          : .رایانامه زیر تماس حاصل فرمایید
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برگزاری کنفرانس آسیایی
 شیمی کازمتیک

  
شیمی  متخصصان  آسیایی  کنفرانس  سیزدهمین 
 HPci کازمتیک )آرایشی – درمانی( و اولین نمایشگاه
)مواد اولیه محصوالت مراقبت شخصی و شوینده های 
در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  میزبانی  به  خانگی( 
2۵ اردیبهشت ماه در محل دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
ماهان برگزار شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
به  اشاره  با  علمی  کنفرانس  این  افتتاحیه  آیین  در 
اولین  گفت:  کشور  در  مختلف  های  دانشگاه  وجود 
محل  نیز  دوم  نسل  و  آموزش  محل  ها  دانشگاه  نسل 

تحقیقات بودند.
برانجام  ادامه داد: دانشگاه های نسل سوم عالوه  وی 
کار آموزشی و تحقیقاتی تبدیل علم به تجارت را در 
نسل  های  دانشگاه  داد:  ادامه  وی  دارند.  کار  دستور 
دسترس  در  قوی  منابع  خوشبختانه  ایران  در  سوم 
دارند و با داشتن دستگاه های درمانی پیشرفته مطالعات 
اظهار داشت:  است. وی  انجام  قابل  راحتی  به  بالینی 
های  کنفرانس  و  ها  همایش  این  برگزاری  امیدوارم 
را  بین رشته ای خود  فعالیت  ما کمک کند  به  علمی 
تقویت کنیم به خصوص در علوم آرایشی و بهداشتی 

که با علوم مختلف و تجارت ارتباط تنگاتنگ دارد.
متخصصان  آسیایی  کنفرانس  سیزدهمین  علمی  دبیر 
شیمی کازمتیک )آرایشی – درمانی( و اولین نمایشگاه  
که  ایران  در  است  بار  اولین  برای  نیز گفت:   HPci

می  برگزار  سطح  و  موضوع  این  با  ای  کنگره  چنین 
شود.

های  فعالیت  به  اشاره  ضمن  پرداختی  عباس  دکتر 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: این دانشگاه 4۵0 
ادامه  وی  دارد.  دانشجو  هزار   ۵ و  علمی  هیات  عضو 
داد: اکنون کرمان به عنوان مرکز تحقیقات منطقه ای 
در  متعدد  کارگاه های  تاکنون  معرفی شده که  ایدز 
سطح ملی، بین المللی و منطقه ای  برای جلوگیری از 

بیماری اچ آی وی / ایدز برگزار کرده است. 
با  ایدز  ای  منطقه  تحقیقات  مرکز  کرد:  اضافه  وی 
سازمان  همچنین  و   کانادا  مانند  کشورهایی  محققان 
ادامه داد: مرکز  بهداشت همکاری دارد. وی  جهانی 
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعصاب  علوم  تحقیقات 

یکی از 20 مرکز معتبر تحقیقاتی کشور است.

پذیرش دانشجویان
                     غیر ایرانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان آمادگی دارد تا  نسبت به پذیرش دانشجویان 
غیرایرانی در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی اقدام نماید. عالقمندان 

لطفا برای کسب اطالعات بیشتر به پیوند زیر مراجعه فرمایند:
                                        www.vcresearch.fa.uk.ac.ir
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رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: استان های فارس )۸6 نفر( و خوزستان)69 نفر( 
بیشترین و استان های زنجان )6 نفر( و ایالم )9 نفر( کمترین تعداد کشته های ناشی 

از تصادف را در کشور داشته اند.
دکتر احمد شجاعی با ارائه آماری از موارد فوتی تصادفات رانندگی در عید نوروز 
داشته  نزولی  سیر  نیز  حوادث  تعطیالت  طول  در  خوشبختانه  گفت:  جاری  سال 

است و در مجموع آمار فوتی های فروردین کاهش داشتیم و 
از آمار 1323 نفر به 1164 نفر رسیده ایم. وی افزود: 46 درصد 
از کشته شده ها زیر دیپلم سواد داشته اند و از این امار /71/9  

درصد از فوتی ها را مردان به خود اختصاص داده اند.
در  مرگ  به  منجر  تصادفات  بیشترین  افزود:  شجاعی  دکتر 

 7 روزهای  در  امسال،  نوروز  تعطیالت 
فروردین )72 نفر(، ۵ فروردین )6۵ نفر( 
و  شده  گزارش  نفر(   60( اسفند   27 و 
نیز  مرگ  به  منجر  تصادفات  کمترین 
و  نفر(   23( فروردین   14 روزهای  در 
داده است.  رخ  نفر(   32( فروردین   1۵
تعداد  بیشترین  که  استان هایی  به  وی 
و  کرد  اشاره  داشتند  را  تصادفات 
و  نفر(   ۸6( فارس  استان های  گفت: 
خوزستان)69 نفر( بیشترین و استان های 
زنجان )6 نفر( و ایالم )9 نفر( کمترین 
را  تصادف  از  ناشی  کشته های  تعداد 
در  افزایش  درصد  بیشترین  داشته اند. 
مرگ های ناشی از تصادفات مربوط به 

ایام نوروز امسال نسبت به سال گذشته در استان های بوشهر )17۵درصد( و گلستان 
)12۵ درصد( و بیشترین کاهش مربوط به استان های زنجان )71/4 درصد( و ایالم 

)40 درصد( بوده است.
از  ناشی  از کشته های  قانونی همچنین گفت: 71/4 درصد  رئیس سازمان پزشکی 
حوادث رانندگی مرد و 2۸/6  درصد زن بوده اند. از لحاظ تحصیلی 23/۵ درصد 
بیسواد،49/4 درصد دارای تحصیالت کمتر از دیپلم، 1۵/۵ درصد دیپلمه، 10 درصد 

باالتر از دیپلم و 1/۵ درصد نامعلوم بوده است.
دکتر شجاعی همچنین درباره وضعیت فوت شدگان تصادفات نیز گفت: در زمان 
وقوع حادثه 3۵ درصد از افراد راننده وسیله نقلیه، 19/۵ درصد عابر پیاده و 43 
از  نیز گفت:  متوفیان  آنالیز سنی  درباره  بوده اند. وی  وسیله نقلیه  درصد سرنشین 
لحاظ سنی 12/2 درصد افراد 10 سال و کمتر، 6 درصد 17–11 سال، 2۸/۵ درصد 
29–1۸ سال، 27/1درصد 49–30 سال و 2۸/۸ درصد کشته های 

تصادفات ۵0 سال به باال داشته اند.
نیز  تصادف  وقوع  نحوه  درباره  پزشکی  نظام  سازمان  رئیس 
دو  برخورد  از  ناشی  مرگ ها  از  درصد   43/۵ دلیلی  گفت: 
وسیله نقلیه، 27/4 درصد به دلیل واژگونی وسیله نقلیه و 19/۵ 
درصد نیز به دلیل برخورد وسیله نقلیه به 
به شیء  نقلیه  وسیله  درصد   7/6 و  عابر 
ادامه  افتاده است. وی در  اتفاق  ثابت 
متوفی  فوت  که  مواردی  در  افزود: 
ناشی از برخورد وسایل نقلیه به یکدیگر 
بوده، در ۵4/4 درصد موارد خودروی 
خودروی  متوفی  خودروی  با  مقابل 
 11/2 بار،  وانت  درصد  سواری،11/2 
تریلی،  درصد   9/7 کامیون،  درصد 
درصد   3/۸ موتورسیکلت،  درصد   4/۵
 3/۵ و  اتوبوس  درصد   1/7 کامیونت، 

درصد سایر خودروها بوده است.
گفت:  همچنین  شجاعی  دکتر 
درصد   ۵0/۵ استفاده  مورد  خودروی 
از افراد متوفی خودرو سواری، 19/4 درصد موتورسیکلت، ۵/6 درصد وانت بار، 
تریلی  و  کامیونت  کامیون،  درصد  و2/2  مینی بوس  و  اتوبوس  درصد  دهم  پنج 
نیز  رانندگی  درحوادث  متوفی  افراد  مرگ  اصلی  علت  درباره  وی  است.  بوده 
اثر  بر  به سر، 23/1 درصد  به دلیل وارد شدن ضربه  افراد  از  گفت: 2۵/1 درصد 
علل  دلیل  به  درصد   10/4 خونریزی،  دلیل  به  درصد   ۸/۸ متعدد،  شکستگی های 

اشتراکی و۵/6 درصد به دالیل دیگر فوت کرده اند.

آمار و ارقام تصادفات 
جاده ای ایران

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: نمونه برداری از 
10 هزار مجرم با سابقه در سال 9۵ با کمک سازمان 

زندان ها در بانک ژنتیک ایرانیان انجام شد. 
دکتر احمد شجاعی افزود: امسال هم نمونه برداری 
از بقیه مجرمان باسابقه ادامه می یابد تا هویت همه 

آنان در بانک ژنتیک ایرانیان باقی بماند.
های  گروه  و  مشاغل  کرد:  اظهار  قضائیه  قوه  معاون 
از  بعد  شغلی  حساسیت  دلیل  به  خطر  درمعرض 
مجرمان سابقه دار در اولویت نمونه برداری در بانک 

مجموعه  از  نمونه  عنوان  به  که  دارند  قرار  ژنتیک 
آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران درخواست شده 
اقدام  خود  اطالعات  ثبت  و  مراجعه  برای  تا  است 
کنند. وی افزود: اندک زمانی پس از وقوع بحران، 
می  حاضر  حادثه،  محل  در  مختلفی  های  مجموعه 
قانونی مسئولیت سنگین  نهایت پزشکی  اما در  شوند 
شناسایی هویت اجساد و اطالع رسانی به مردم را به 
ژنتیک خدمت  بانک اطالعات  تکمیل  عهده دارد و 

رسانی در این زمینه را تسهیل خواهد کرد. 
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، درباره مسئولیت 
این سازمان در زمان وقوع حوادث غیرطبیعی گفت: 
با  اجسادی  با  این حوادث  نتیجه  قانونی در  پزشکی 
برای  که  شود  می  روبرو  تشخیص  غیرقابل  هویت 
تشخیص هویت باید از شخص و خانواده درجه یک 

هزینه  و  زمانبر  کاری  که  شود  گیری  نمونه  متوفی 
امکان  راحتی  به  ژنتیک  اطالعات  بانک  اما  است  بر 

شناسایی را فراهم می کند.
و  ژنتیک  را  هویت  تشخیص  راه  تنها  شجاعی  دکتر 
استخراج اطالعات دی. ان. ای. عنوان کرد و گفت: 
با وجود تجهیز 10 آزمایشگاه در کشور برای این امر 
همچنان با کمبود آزمایشگاه و سردخانه روبرو هستیم 
تشخیصی  های  کیت  گرانی  و  کمبود  سویی  از  و 
باعث بروز مشکالتی برای پزشکی قانونی شده است. 
حادثه  سمنان،  در  قطار  تصادف  حادثه  بیان  با  وی 
حله در کشور عراق و آتش سوزی ساختمان پالسکو 
تهران در 139۵، سال یاد شده را سالی بحران خیز 
بعنوان  کرد:اگر  خاطرنشان  و  دانست  کشور  برای 
مثال، نمونه برداری از آتش نشانان گرفته می شد و 
اطالعات ژنتیک شهدای آتش نشان ساختمان پالسکو 
نیازی به نمونه گیری از  را در اختیار داشتیم، دیگر 

خانواده های آنان نبود.

نمونه برداری از 10 هزار 
مجرم سابقه دار
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دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در 
خصوص آمار پرونده های کمیسیون های قصور پزشکی این 
سازمان، گفت: در سال 9۵ تعداد 7214 پرونده از شکایات 
به  نسبت  آمار  این  که  است  رسیده  ما  دست  به  بیماران 
سال 94 با رشد 27 درصدی همراه بوده است. همچنین 
از این تعداد در سال گذشته 40۸۸ مورد تبرئه شده اند و 
گفت:  شجاعی،  دکتر  داشته ایم.  محکومیت  مورد   3126
شکایات مستقیم به مراکز پزشکی قانونی مراجعه نمی شود 
و این سازمان بعد از رسیدن شکایات به مراجع قضایی کار 

کارشناسی را بر عهده دارند.

پرونده قصور پزشکی
وی در خصوص پرونده های قصور پزشکی ادامه داد: 11۵7 
مورد از این شکایات مربوط به متخصصان زنان و زایمان، 
976 مورد جراحی عمومی، 731 مورد جراحی ارتوپدی، 
این  از  مورد  و ۵22  دندان پزشکان  به  مربوط  مورد   6۸6

خطاها به بخش پزشکی عمومی مرتبط است.

اجرای طرح دادپزشک
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه در خصوص 
از  که  است  مدتی  داد،  توضیح  دادپزشک  طرح  اجرای 
اجرای این طرح می گذرد و اجرای آن با موفقیت همراه 
استان  می   توان  کشور  استان های  بین  از  که  است  بوده 
فارس را به عنوان یکی از استان های موفق در اجرای این 
طرح نام برد. در این طرح سه هدف ارائه تسهیالت به مردم، 
پیشگیری از مراجعه پزشکی قانونی و جمع آوری اطالعات 
مفید برای وزارت بهداشت مدنظر قرار داده شده بود که 
امیدواریم تا پایان سال طرح به طور کامل اجرایی شود. 
مورد  و 776  هزار  سال 9۵، 3۸  در  دکتر شجاعی گفت: 
معاینه اجساد توسط سیستم دادپزشک انجام شده است که 
این به معنای این موضوع است که این تعداد اجساد برای 

معاینه به پزشکی قانونی ارجاع داده نشده است.

سرعت رسیدگی به پرونده ها
وی در خصوص میزان زمان بررسی پرونده ها در پزشکی 
سرعت  گفت:  جهانی،  میانگین  به  نسبت  کشور  قانونی 
حد  در  جهانی  میانگین  به  نسبت  پرونده ها  به  رسیدگی 
جلوتر  کشورها  از  بسیاری  از  حتی  و  دارد  قرار  مناسبی 
قانونی کشور در خصوص  پزشکی  رئیس سازمان  هستیم. 
گفت:  دخانی،  مواد  مصرف  با  مرتبط  فوت  پرونده های 
مواد  مصرف  دلیل  به  افراد  اکثر  عمومی  تصور  برخالف 
کارتن خواب ها  جزو  و  شده اند  فوت  منزل  در  مخدر 
نبوده اند. در سال گذشته تعداد افراد فوتی بر اثر مصرف 
سرب حدود ۵0 نفر بوده که سرب موجود در تریاک دلیل 
تصریح  است. دکتر شجاعی  اعالم شده  افراد  این  مرگ 
کرد: الگوی مصرف مواد مخدر عوض شده است و اکنون 
مصرف تریاک رتبه اول و مشتقات حشیش در رتبه بعدی 
قرار دارد. حدود 60 تا 70 درصد از مرگ و میرهای ناشی 

از مصرف مواد مخدر به دلیل مصرف همزمان یا بیش از حد 
این مواد بوده است.

پرونده حادثه پالسکو
بررسی  قانونی کشور در خصوص  پزشکی  رئیس سازمان 
پرونده های افراد فوت شده در حادثه پالسکو، توضیح داد: 
بر روی تمام اجساد افرادی که در این حادثه جان خود را 
از دست داده اند کالبدشکافی صورت گرفت و آمار نهایی 

اعالم شده است. 

پرونده شهید رکن آبادی
وی در ادامه در خصوص بررسی پرونده شهید رکن آبادی، 
توضیح داد: کالبدشکافی بر روی پیکر وی توسط کشور 
عربستان انجام شده و از این رو اندام های داخلی درآورده 
شد و به ما نیز تحویل داده نشده است همچنین به دلیل 
این که مدارکی از طرف این کشور به تهران ارسال نشده 
علت فوت هنوز مشخص نیست و دلیل شهادت وی توسط 
پروتکل های  لحاظ  از  است.  نشده  تأیید  قانونی  پزشکی 
بین المللی هر فردی در هر کشوری فوت شود باید روند 
کالبدشکافی در همان کشور صورت گیرد و جسد به صورت 

مومیایی شده به کشور مقصد ارسال شود.

پرونده مرحوم کیارستمی
پزشکی  کمیسیون های  کل  مدیر  سلطانی  کامران  دکتر 
قانونی کشور در خصوص ادامه رسیدگی به پرونده مرحوم 
بعد از فوت مرحوم کیارستمی و قبل  کیارستمی، گفت: 
از شکایت خانواده وی جلساتی در نظام پزشکی مطرح و 
قصور پزشکی در درمان دلیل فوت وی اعالم شد که این 
منجر به رأی انتظامی از طرف هیأت انتظامی تهران گردید. 
اعالم  تهران  دادسرای  در  سپس  دم  اولیای  افزود:  وی 
شکایت کردند و دادسرا هم در تعیین اینکه میزان قصور 
قانونی  به پزشکی  صورت گرفته چقدر بوده این پرونده 
ارجاع شد که تاکنون سه مورد نظر کارشناسی شده و پاسخ 

پزشکی قانونی صریح و روشن است.

پرونده خودکشی ها 
دکتر شجاعی در ادامه بیان کرد: متأسفانه آمار خودکشی 
در اردیبهشت ماه سال گذشته افزایش داشته است که شاید 
به توان دلیل رخ دادن این موضوع را رفتار غلط رسانه ها 
در پررنگ کردن خبرهای مربوط به خودکشی دانست. 
شیوه  خصوص  در  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رئیس 
خودکشی افراد، گفت: ۵2 درصد از خودکشی ها به روش 
حلقه آویز، 17 درصد مسمومیت با سم، 7 درصد مسمومیت 
دارویی، 6.۵ درصد سالح سرد، 6.۵ درصد سوختگی و 4 
درصد سقوط از ارتفاع بوده است. وی در خصوص رنج 
سنی افرادی که به دلیل خودکشی جان خود را از دست 
داده اند،  گفت: 2۵.3 درصد این افراد در سن 30 تا 39 سال 
بوده، 7.۵ درصد زیر 1۸ سال، 21.9 درصد در رنج سنی 
1۸ تا 24 سال و 16 درصد این افراد سن باالی ۵0 سال 

داشته اند.

فعالیت بانک چشم در کشور
بانک چشم در کشور  فعالیت  دکتر شجاعی در خصوص 
توضیح داد: یکی از بهترین جراحی های پیوند قرنیه است 
که فرد متقاضی بعد از انجام این عمل می تواند بینایی خود 
را به دست آورد. به همین دلیل سال هاست که بانکی تحت 

عنوان بانک چشم در کشور فعال شد. 
تعداد  خصوص  در  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  رئیس 
بانک های چشم فعال در کشور، گفت: بانک مرکزی چشم 
سالهاست که در تهران به صورت موفقیت آمیزی در حال 
فعالیت است. همچنین دومین بانک چشم کشور در شهر 
شیراز قرار دارد و نیاز آن منطقه را تأمین می کند.   وی 
افزود: بانک چشم فارابی به عنوان سومین مرکز فعال در 
باید  بیماران است.  به  این حوزه در حال خدمت رسانی 
گفت در حال حاضر فقط سه بانک چشم مجاز در کشور 

در حال فعالیت هستند.

عملکرد سازمان
 پزشکی قانونی کشور
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اعتبارات معاونت  استان کرمان، رییس بودجه و  به  بهداشت  در حاشیه  سفر وزیر 
عصر)عج(  ولی  بیمارستان  از  اردیبهشت   11 درمان  و  بهداشت  وزارت  درمان 
معاونت  اعتبارات  و  بودجه  اداره  رئیس  رضایی  دکتر  کرد.  بازدید  شهربابک 
بیمارستان  از  درمان  و  بهداشت  وزیر  نماینده  عنوان  به  بهداشت  وزارت  درمان 
سرپرست  فرماندار،  نماینده  که  بازدید  این  در  کرد.  بازدید  شهربابک  عصر  ولی 
را  رضایی  دکتر  بیمارستان  ارشد  مسئوالن  و  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه 
همراهی می کردند وی ضمن بازدید از تمامی بخش های بیمارستان، از نزدیک 
خصوصا  شهربابک  درمان  و  بهداشت  حوزه  کمبودهای  و  مشکالت  جریان  در 
علی  گرفت.  قرار  آزمایشگاهی  و  پزشکی  تجهیزات  برخی  کمبود  ی  زمینه  در 
زاده  مرتضی  دکتر  و  اسالمی   شورای  مجلس  در  شهربابک  مردم  نماینده  اسدی 

کمبودهای  و  نیازها  و  درمانی  مرکز  این  در  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی 
بیان کردند. اختصاص حداقل یک  را  بهداشت و درمان شهرستان  مجموعه شبکه 
از  یکی  عنوان  به  شهربابک  شهری  دوم  پایگاه  عنوان  به   11۵ اورژانس  پایگاه 
یک  اختصاص  بهداشت،  مرکز  سالمت  سالن  ساخت  به   ، مردم  ضروری  نیازهای 
 cell بیمارستان ولی عصر)عج( دستگاه چشم پزشکی، دستگاه  به  دستگاه آمبوالنس 
 3۵ اکوکاردیوگرافی،  دستگاه  کوچک،  و  بزرگ  کالو  اتو   ،counter sysmex
دو  الکتروشوک،  دستگاه  عدد  دو  اطفال،  تخت  عدد   10 و  بزرگسال  تخت  عدد 
دو  و  سیار  ونتیالتور  عدد  دو  آنکوباتور،  دستگاه  عدد  دو   ،NcPaP دستگاه  عدد 
دکتر  توسط  آن  مساعد  قول  که  بود  شده  بیان  خواسته  از  کید«  »سونی  عدد 

اعتبار و خریداری داده شد. تامین  رضایی جهت 

بازدید رئیس بودجه وزارت بهداشت
 از بیمارستان ولی عصر)عج( شهربابک

 

منطقه آمایشی هشت کشور
 به عنوان یکی از مناطق برتر

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد: منطقه آمایشی 
هشت کشور به عنوان یکی از سه مناطق آمایشی برتر کشور در حاشیه 

مطهری  شهید  جشنواره  و  پزشکی  علوم  همایش  هجدهمین  برگزاری 
معرفی شد.

به  معرفی  این  افزود:  هرندی«  فصیحی  مجید  دکتر«   
آموزش  در  نوآوری  و  تحول  های  بسته  اجرای  واسطه 
این همایش  ادامه داد: در  بوده است. وی  پزشکی  علوم 
اردیبهشت ماه در سالن همایش های رازی  تا 9  از 7  که 
آموزشی  مناطق  شد،  برگزار  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دو، چهار و هشت به عنوان مناطق آمایشی برتر معرفی و 
با حضور وزیر بهداشت و معاون آموزشی وزارت بهداشت 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  اضافه کرد:  تقدیر شدند. وی 
منطقه هشت کشور موفق شدند 12 بسته تحول و نوآوری 
خوبی  به  کمبودها  همه  با  را  پزشکی  علوم  آموزش  در 
اجرا کنند. به گفته وی منطقه آمایشی هشت کشور شامل 
رفسنجان،  زاهدان،  کرمان،  پزشکی  علوم  های  دانشگاه 

پزشکی  علوم  های  دانشکده  و  جیرفت  بم،  زابل، 
ایرانشهر و سیرجان می شود.
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برای اولین بار در کشور؛

اجرای طرح »محله سالمت« 

نفر در هفت  ابوالفضل)ع(با ظرفیت 1۵0  افتتاح مرکز معلوالن حضرت  با  همزمان 
سیار  کلنیک  و  معلوالن  بیهوشی  دندانپزشکی  مرکز  کشور  در  بار  اولین  برای  باغ، 

دندانپزشکی  و طرح محله سالمت  در استان کرمان راه اندازی می گردد.
دکتر محمدحسین اسکندری زاده، رییس هیات مدیره موسسه خیریه کوثر مشیز در 
گفت و گوبا ایسنا منطقه کویر گفت: موسسه خیریه کوثر مشیز یکی از بزرگ ترین 
خیریه های کشور با داشتن 24 مرکز در زمینه نگهداری از معلوالن ذهنی و جسمی، 
مراکز  وبدسرپرست،  بی سرپرست  فرزندان  شبه خانواده  مراکز  بهداشت ودرمان، 
آموزشی و ...سال گذشته موفق به دریافت نشان زرین مسئولیت اجتماعی در سطح 
کشور از  رییس جمهور محترم شده است. وی افزود: بزودی و در راستای خدمات 
گسترده این موسسه، کلنیک سیار دندانپزشکی در مناطق محروم استان کرمان برای 
اولین بار راه اندازی می گردد و همچنین کلنیک تخصصی دندانپزشکی معلوالن 

در جنوب شرق کشور آغاز به کار خواهد نمود.
دکتر اسکندری زاده بیان کرد: این مرکز نیز مانند اورژانس شبانه روزی دندانپزشکی 
اورژانس شبانه روزی دندانپزشکی در  تنها مرکز  ابوالفضل)ع( که  کلنیک حضرت 
جنوب شرق کشور است معلوالن استان را تحت پوشش خدمات دندانپزشکی قرار 
خواهد داد. وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 6 میلیون و هشتصد هزارنفر از مردم 
تخصصی  های  کلنیک  شامل  مراکز  این  درمانی  خدمات  از  کرمان  استان  شریف 
و  کرمان  شهر  در  سیدالشهدا)ع(  حضرت  و  ابوالفضل)ع(  حضرت  روزی  شبانه 

زهرا)س(  فاطمه  حضرت  درمانگاه 
شده  مند  بهره  ماهان  شهرستان  در 
از  نفر  میلیون  دو  به  نزدیک  اند که 
آنها از خدمات دندانپزشکی با تعرفه 
استفاده  اقساط  بصورت  به  و  دولتی 

نموده اند. 
کرد:  تصریح  زاده  اسکندری  دکتر 
مراکز درمانی موسسه کوثر مشیز در 
ایام تعطیالت نوروز با ارایه خدمات 
صورت  به  دندانپزشکی  و  پزشکی 
کرمان  مردم  بر  عالوه  روزی  شبانه 
پذیرای میهمانان نوروزی نیز بودند.  

اندازی  با راه  بزودی و همزمان  رییس هیات مدیره خیریه کوثر مشیز اظهارکرد: 
مرکز  معلوالن،  دندانپزشکی  تخصصی  کلنیک  افتتاح  و  دندانپزشکی  سیار  کلنیک 
برای  امکانات  مجهزترین  با  و  باغ  هفت  میدان  در  ابوالفضل)ع(  حضرت  معلولین 
وی  رسید.  خواهد  برداری  بهره  به  ذهنی  و  جسمی  معلول  نفر   1۵0 از  نگهداری 
باپیشرفته  و  زیربنا  مربع  متر  با 6000  اظهار کرد: همچنین مجتمع آموزشی ریحانه 
ترین تجهیزات که بزرگترین مرکز آموزشی در ایران می باشد نیز با حضور مدیران 

کشوری و استانی بزودی به بهره برداری خواهد رسید.
کل  مدیران  همکاری  و  کرمان  مسئوالن  باحمایت  کرد:  تاکید  زاده  اسکندری 
بهزیستی و مسکن و شهرسازی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی و فرماندهی انتظامی 
استان کرمان عملیات اجرایی اولین محله سالمت در کشور در محله محروم صنعتی 
اعتیاد،  ترک  مرکز  خانه،  سفره  درمانگاه،  ساخت  شامل  کرمان  شهر  حاشیه  در 
مشیز  کوثر  خیریه  توسط  غیره  و  ورزشی  سالن  مریض،  همراهان  ویژه  مهمانسرای 

شروع خواهد شد.

بازدید دکتر ستاری
 از نوآوردگاه کرمان

نوآوری  مرکز  نوآوردگاه  برگزاری  از محل  رییس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
های کرمان بازدید کرد. الزم به ذکر است که سومین نوآوردگاه در اردیبهشت 

ماه با حضور ۵7 نفر شرکت کننده در محل مرکز نوآوری های کرمان برگزار 
شد.  

انسانی خود،  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  دلیری،  دکتر  همراه  به  ستاری  دکتر 
این  پیشین  های  دوره  کنندگان  شرکت  دستاوردهای  از  کرمان  نوآوری  مرکز  از 
نوآوردگاه بازدید به عمل آوردند. مشاور استاندار در امور دانشگاهیان، رییس و معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان، رییس دانشگاه شهید باهنر کرمان و 

سایر مسووالن استانی و دانشگاهی دکتر ستاری را در این بازدید همراهی کردند.
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هفتمین سفر آقای    
وزیر به کرمان

 دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی در این سفر چند طرح بهداشتی و درمانی 
با اعتبار هزار و 9 میلیارد ریال افتتاح و به شهرستان    های سیرجان، کوهبنان، رابر، 
بافت، زرند و کرمان سفر کرد. افتتاح بیمارستان جایگزین امام رضا)ع( سیرجان، 
افتتاح  بافت،  االنبیاء  بیمارستان خاتم  بلوک   های زایمانی   افتتاح کلینیک ویژه و 
جایگزین  ساخت  حال  در  بیمارستان  از  بازدید  رابر،  خمینی)ره(  امام  بیمارستان 
و  اورژانس  ویژه،  کلینیک  افتتاح  کوهبنان،  بیمارستان  افتتاح  زرند،  سینای 
بلوک   های زایمانی مرکز آموزشی درمانی افضلی    پور و افتتاح استخر شنا پردیس 
به شهرستان های  بهداشت  برنامه های سفر وزیر  از  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

تحت پوشش این دانشگاه بود.
به کرمان  بهداشت  اولین سفر وزیر  بهداشت در کرمان:  به سفرهای وزیر  نگاهی 

در تاریخ های 11 و 12 مهرماه سال 93 رقم خورد که دکتر قاضی زاده هاشمی 
از مراکز آموزشی درمان افضلی پور و شهید باهنر بازدید و ضمن حضور بر مزار 
شهید ادیبی و ادای احترام به مقام شهید، با هیات رئیسه و اعضای کارگروه سالمت 
در نشستی گفت و گو کرد.در بیستمین روز بهمن ماه سال 93 وزیر بهداشت برای 
دومین بار به کرمان سفر کرد و از مراکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، شفا، باهنر، 
افضلی پور، کلینیک بعثت، مجتمع تخصصی درمانی جواداالئمه و دانشکده پزشکی 
بازدید کرد. سومین سفر دکتر هاشمی 22 آبان سال 94 بود که وی در محل مانور 

غیر نظامی کشور که در جیرفت برگزار شده بود شرکت کرد.
 در تاریخ های 1۸ و 19 آذرماه سال 94 وزیر بهداشت برای چهامین بار به کرمان 
سفر کرد و این سفر به منظور بررسی وضعیت بیماری آنفلوآنزا بود.سفر هیات دولت 
به کرمان در سال 9۵ باعث شد وزیر بهداشت 22 اردیبهشت ماه برای پنجمین بار 
به کرمان سفر کند. افتتاح ساختمان جدید سازمان مرکزی، کلنگ زنی ساختمان 
جدید دانشکده دندان پزشکی و بازدید از مرکز تحقیقات علوم اعصاب از برنامه 
به کرمان بود.ششمین سفر وزیر در 27 و 2۸ مرداد ماه سال  این سفر وزیر  های 
9۵  رقم خورد که عالوه بر بازدید از طرح های بهداشتی و درمانی شهر کرمان، 
ارزوئیه  رابر،  بافت،  سیرجان،  بردسیر،  شهرستان  های  به  هاشمی  قاضی    زاده  دکتر 

و همچنین شهرستان   های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت سفر کرد.

احتمال شیوع تب کریمه کنگو
 

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به افزایش 
تب  بیماری  شیوع  احتمال  تشدید  خصوص  در  دما 
بین  بیماری  این  گفت:  و  داد  هشدار  کنگو  کریمه 
از  رشیدی  حسین  دکتر  است.  مشترک  انسان  و  دام 
تب کریمه کنگو به عنوان بیماری خطرناک مشترک 
بین دام و انسان نام برد و گفت: بی توجهی به رعایت 
اصول بهداشتی می تواند منجر به سرایت این بیماری 
از  گوشت  تهیۀ  لزوم  بر  تاکید  با  وی  شود.  انسان  به 
بیان  دامپزشکی  نظارت  تحت  و  مجاز  فروشگاه های 
کرد: شهروندان به منظور اطمینان از سالمت گوشت، 

به لیبل و مهر دامپزشکی بر روی الشه دقت کنند.
بیماری  این  بروز  احتمال  این که  به  اشاره  با  وی 
در  دام  با  که  اشخاصی  و  دام داران  کشاورزان،  در 

افزود:  است،  بیش تر  هستند،  ارتباط  در  کشتارگاه 
در  کنه،  نوع  هر  از  گله  کردن  پاک  و  سم پاشی 
ضمن  دارد؛  اهمیت  بسیار  بیماری  این  از  جلوگیری 
این که دام داران در صورت مشاهدۀ کنه روی پوست 
با دست خودداری کنند؛  له کردن آن  از  حیوانات، 
بیماری  انتقال  به  منجر  می تواند  اقدام  این  چراکه 
خستگی،  تب،  سردرد،  رشیدی  دکتر  گفتۀ  به  شود. 

پوست  زیر  و  بینی  لثه،  از  خون ریزی  سرما،  احساس 
تب  بیماری  عالیم  جمله  از  دست ها  و  پا  ساق  ناحیۀ 
کریمه کنگو در انسان است. او یادآور شد: گزش کنه 
و الشۀ  با خون  انسان  تماس  بیماری،  عامل  به  آلوده 
ترشحات  و  خون  با  تماس  یا  آلوده  کشتارشدۀ  دام 
آلوده به خون فرد مبتال به بیماری از جمله راه های 
انتقال بیماری تب کریمه کنگو از دام به انسان است.

از  خارج  دام  کشتار  از  پرهیز  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
در  که  افرادی  است  الزم  گفت:  کشتارگاه  محیط 
کشتارگاه ها و یا قصابی ها فعالیت دارند، از دست کش، 
دامپزشکی  کنند. مدیرکل  استفاده  و روپوش  ماسک 
بعد از خریداری گوشت،  افراد  استان کرمان گفت: 
آن را به مدت 24 ساعت در دمای یخچال نگه داری 
توصیه  هم چنین  گفت:  وی  کنند.  مصرف  سپس  و 
می شود که افراد در هنگام ُخرد کردن و آماده سازی 

گوشت، از دست کش استفاده کنند.
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کارناوال سالمتی در کرمان
سالمت  هفته  از  روز  ششمین  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعی  معاونت 
کارناوال سالمتی را راه اندازی کرد. این کارناوال سالمتی با طی کردن مسیرهای 
اصلی شهر کرمان، عالوه بر این که با اجرای موسیقی سنتی شادی و نشاط را تقدیم 
مردم شهر کرمان کرد به آنان تراکت های آموزشی در رابطه با موضوعات سالمت 

نیز اهدا کرد .
 مدیر مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان در این رابطه گفت: ایده و طرح اولیه راه اندازی کارناوال سالمت توسط 
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  سالمت  بر  موثر  اجتماعی  های  مولفه  مدیریت 
اجتماعی  معاونت  همکاری  با  کار  این  دانشگاه  ریاست  ازموافقت  پس  و  پیشنهاد 

نیروی انتظامی  انجام شد .
دکتر امینایی افزود: پس از بررسی های الزم و هماهنگی با آموزش و پرورش  3۵ 
نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه شهید مهدوی کرمان برای شرکت در این 
انتخاب  را  این دلیل دانش آموزان  به  . وی اضافه کرد:  انتخاب شدند  کارناوال 
کردیم عالوه بر ارائه  آموزش های الزم درطول مسیر، آنها نیز پیام های آموزش 
سالمت را نیز با اهدای تراکت آموزشی به  مردم منتقل می کردند. به گفته وی 
مطالب ارائه شده در تراکت های آموزشی بر اساس آخرین تحقیقاتی که در زمینه 
مهمترین مسائل بهداشتی جامعه صورت گرفته، انتخاب و در طول مسیر کارناوال  
به مردم شهر کرمان تقدیم شد. وی گفت: در طول مسیر دانش آموزان در رابطه 
با خود مراقبتی در فضای مجازی، تغذیه سالم و مسئولیت اجتماعی آموزش های 
الزم را فرا گرفتند. امینایی گفت: دانش آموزان پیام هفته سالمت »زندگی سالم با 
نشاط و امید« را  با نواختن دف و سازهای سنتی ایرانی از اول تا پایان مسیر تراکت 
ها را توزیع کردند. به گفته وی اولین توقف این کارناوال در پارک شورای شهر 
کرمان بود که مردم استقبال خوبی داشتند. وی افزود: کارناوال سالمت در بازار 
کرمان که در میدان گنجعلیخان متوقف شد دانش آموزان با نوازندگی تراکت 
های آموزشی را در بین جمعیت مردم توزیع کردند و مردم نیز استقبال خوبی از 

این کارناوال داشتند .  وی اضافه کرد: اقدام کارناوال سالمت و اجرای موسیقی 
سنتی و توزیع تراکت آموزشی در بازار مورد استقبال گردشگران خارجی نیز قرار 
گرفت. وی گفت: در بازار کرمان جمعی از ورزشکاران و هنرمندان مطرح استان 

که در کشور نیز دارای مقام هایی هستند به جمع کارناوال سالمت پیوستند.
مدال   26 دارنده  پاراالمپیک   قهرمان  نصیری  پیمان  بازار  در  داد:  ادامه  وی   
جهانی، غالم عباس گلشن قهرمان پرورش اندام آسیا و محمد نصیری نایب رییس 
فدراسیون پروش اندام در رابطه با ورزش و اخالق ورزشی صحبت کردند. وی 
گفت: محی آبادی هنرمند محبوب کرمانی نیز با زبان طنز آموزش های الزم را در 
رابطه با تغذیه سالم و مسائلی که بر روی سالمت تاثیر می گذارد به دانش آموزان و 
جمعیت حاضر ارائه کرد. وی گفت: همچنین مسئول فرهنگی میدان گنجعلیخان 
نیز در مورد هنر و میراث فرهنگی برای جمعیت حاضر سخنرانی کرد. وی گفت: 
دانش آموازن همراهی کننده این کارناوال سالمت در مسیر بازار کرمان تا موسسه 
رعد با غذا و نوشیدنی سالم که مورد تایید معاونت های بهداشتی و معاونت غذا و 
دارو دانشگاه  بودند پذیرایی شدند . دکتر امینایی گفت: دانش آموزان کارناوال 
سالمت  موسیقی سنتی و محلی کرمان را به معلوالن  مجمتع نیکوکاری رعد تقدیم 
کردند و همچنین معلوالن نیز با اجرای موسیقی از دانش آموزان و همچنین از 
دکتر حق دوست رئیس دانشگاه که همواره یار و همراه این موسسه است قدردانی 
کردند. وی مهمترین قسمت کارناوال را قرائت قطعامه 3۵ بندی دانست. وی در 
پایان از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، موسسه نیکوکاری رعد، مدیریت مدرسه 
شهید مهدوی، معاونت بهداشتی دانشگاه و از رسانه ها و هنرمندان و ورزشکاران 

محبوب که کارناوال سالمت را همراهی کردند قدردانی کرد .
در ادامه مناسبت های هفته سالمت سالمت و با همت معاونت غذا و دارو و معاونت 
بهداشتی استان و هماهنگی با دانشگاه غیر انتفاعی عرفان کرمان این دوره برگزار 
شد.مهندس قدسیه علیزاده کارشناس اداره غذای معاونت به ارائه مطالبی در مورد 
فرآوردهای  شناخت  و  ای  تغذیه  نشانگرهایی  از  استفاده  با  سالم  غذای  استفاده 
آرایشی و بهداشتی قاچاق و عوارض ناشی از مصرف آنها و همچنین معرفی سامانه 
TTac و ارسال نرم افزار آن را برای شرکت کنندگان در جلسه پرداخت. در این 
دانشگاه  زیر مجموعه  بر حضور دانشجویان، دانش آموزان  جلسه آموزشی عالوه 
عرفان نیز حضور داشتند. گفتنی است این دوره آموزشی دارای کد آموزشی نیز 

برای شرکت کنندگان بود.
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ارایه تجربیات
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان به دنیا

 
جهانی  سازمان  رسمی  نماینده ی  بالنشت  کارل  دکتر 
بهداشت هفته  گذشته جهت مستندسازی تجربیات دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در حوزه  خدمات بهداشتی، درمانی 
و هم چنین توسعه ی مراکز تحقیقاتی از این دانشگاه بازدید کرد. دکتر علی اکبر 
خصوص  در  کرمان  درمانی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  حق دوست 
جهانی  سازمان  دائم  نماینده ی  گذشته  سال  گفت:  خبرنگار  به  مذکور  بازدید 
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  صدیق  ثمین  دکتر  آقای  ایران  در  بهداشت 
مختلف  حوزه های  در  گرفته  صورت  اقدامات  مجموعه ی  داشتند؛  بازدیدی 
درمانی، بهداشتی و تحقیقاتی در استان کرمان را مثبت ارزیابی کردند و پیشنهاد 
دانشگاه  مثبت  تجربیات  بهداشت،  جهانی  سازمان  نمایندگان  حضور  با  که  دادند 
علوم پزشکی کرمان مستندسازی شده و به سازمان جهانی بهداشت منعکس شود تا 
در اختیار سایر کشورهای جهان قرار گیرد. به همین جهت مقرر شد برای انتقال 
نظام مند تجربیات مثبت دانشگاه علوم پزشکی کرمان به سازمان جهانی بهداشت، 

نماینده ی ویژه ایی به استان کرمان دعوت شوند.
یکی  مدیر  که  بالنشت  کارل  دکتر  افزود:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 

بر حوزه ی  تاثیر آن  و  بین المللی  ارتباطات  معتبر تحقیقاتی در حوزه ی  مراکز  از 
سالمت است و در این زمینه صاحب نظر هستند، از طریق سازمان جهانی بهداشت 
به ایران دعوت شدند؛ درجریان بازدید چهار روزه از استان کرمان، ازحیطه های 
شهرها،  و حاشیه ی  جامعه  در سطح  بهداشتی  ارایه ی خدمات  نوع  مختلفی چون 
شیوه ی ارایه ی خدمات در مراکز درمانی و بیمارستان ها، نحوه ی ارایه ی خدمات 
بهداشتی و درمانی به اتباع خارجی مقیم در استان کرمان و هم چنین مشارکت هایی 
که دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تنظیم برنامه های ملی ازجمله در تدوین نقشه ی 
توسعه  درمان ایران داشته بازدید کرده و از نزدیک در جریان موضوعات مذکور 
قرار گرفته و خدمات ارایه شده را مثبت و تجربیات شکل گرفته را واجد قابلیت 
ارایه به سایر کشورها ارزیابی کردند. دکتر حق دوست با اشاره به این که مستندات 
جمع آوری شده از تجربیات مثبت دانشگاه علوم پزشکی به زودی و به شکل رسمی 
از ناحیه ی سازمان جهانی بهداشت به همه ی کشورهای جهان ارایه خواهد شد؛ این 
افتخاری برای استان کرمان و کشور عزیزمان دانستند. رییس دانشگاه  موضوع را 
علوم پزشکی کرمان در پایان افزود: در طول سه سال ونیم گذشته قریب به 90 نفر 
مهمان خارجی عالی رتبه از کرمان بازدید داشته اند که از این حیث دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان در ردیف ممتازترین دانشگاه های کشور بوده و ثمرات مثبتی از این 
علوم  دانشگاه  بین الملی  تعامالت  و  ارتباطات  تقویت  ازجمله  بین المللی  مراودات 
پزشکی، ایجاد حس اعتماد به نفس در بین دانشجویان، اساتید و پژوهشگران دانشگاه 
و هم چنین جلب و جذب کمک ها و سرمایه گذاری های خارجی در زمینه ی تجهیز 

زیرساخت های بهداشتی و درمانی استان حاصل خواهد شد.

 به همت دانشگاه علوم پزشکی 
زلزله  گروه  مدیر  حضور  با  و 
پژوهش گاه  مهندسی  شناسی 
یک  کارگاه  کشور   زلزله ی 
روزه ی ارزیابی خطر زلزله در کرمان برگزار شد.در 
این کارگاه یک روزه به  موضوعات لرزه خیزی و 
برای  سندای  منطقه، چهارچوب  زمین ساخت  لرزه 
انتظار   قابل  زلزله ی  بزرگ ترین  و  خطر   کاهش 
پرداخته شد .دکتر حق دوست رییس دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان در این رابطه گفت: استان کرمان در 

آسیب پذیر  شدت  به  زمینه  این 
ماموریت  دلیل  به همین  است.  
ویژه ای به دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان واگذار شده  تا در زمینه ی آموزش مدیریت 
همین  در  کند.  برنامه ریزی  سالمت  در  حوادث 
معدود  از  یکی  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  راستا 
»مدیریت  رشته ی  در  که  است  کشور  دانشگاه های 
دانشجو  دکتری  مقطع  »در  سالمت  در  حوادث 
می پذیرد و به همین منظور تالش می شود با دعوت 
از اساتید صاحب نظری مانند دکتر زارع موضوعات 
بحث  مورد  سالمت  در  حوادث  مدیریت  با  مرتبط 
در   : افزود  دکتر حق دوست  گیرند.  قرار  بررسی  و 
است  شده  تشکیل  فعالی  بسیار  کارگروه  راستا  این 

در  را  عملی  اقدامات  مجموعه  می کند  تالش  که 
»پیش  خطر  مدیریت  برای  اجرایی  بسته های  قالب 
از وقوع«،« حین وقوع«  و »بعد از وقوع«حوادث 
در  زیادی  علمی  کارهای  افزود:  وی  کند.  تدوین 
این زمینه انجام شده و پروژه های بین المللی بسیاری 
با موضوع مدیریت حوادث در دانشگاه علوم پزشکی  
کرمان تعریف شده است و می توان گفت در حال 
قطب  یک  به  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حاضر 
حوادث  مدیریت  زمینه ی  در  اجرایی   و  آموزشی 
حضور  با  کارگاه  این  است.  شده  تبدیل  کشور  در 
دکتر مهدی زارع یکی از برجسته ترین پژوهشگران 
فرهنگستان  عضو  و  شناسی  زلزله  زمینه ی  در  کشور 

علوم کشور برگزار شد.

برگزاری کارگاه خطر زلزله

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی:

 ارزشمند و جهادی
اشاره  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر   
در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  که  اقداماتی  به 
این  کارنامه  گفت:  داده  انجام  مختلف  حوزه های 

دانشگاه بسیار ارزشمند، جهادی و خداپسندانه است.
دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی در حاشیه سفر به 

کرمان افزود: اولین مرتبه ای که به کرمان آمدم و 
بازدید از بیمارستان  افضلی پور داشتم مردم گرفتاری 
های فراوانی داشتند االن در هفتمین سفر می گویم 
وضعمان بهتر شده است. وی اضافه کرد: باید تالش 
در  عنوان کرد:  برسیم. وی  مطلوب  شرایط  به  کنیم 
ایران و  این دانشگاه هم در  کنار موفقیت هایی که 
هم در منطقه داشته، کارنامه بسیار ارزشمند، جهادی 
و خداپسندانه داشته است.دکتر قاضی زاده هاشمی 
در ادامه با اشاره به طی ۸00 کیلومتر مسیر در هفتمین 
های  شهرستان  به  سفر  با  گفت:  کرمان  به  سفر خود 
درمانی  های  طرح  رابر،کوهبنان  بافت،  سیرجان، 
افتتاح شد. وی در مورد سفر به شهرستان زرند گفت: 
بازدید  سینا  ساخت  حال  در  بیمارستان  از  زرند  در 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   7۵ بیمارستان  این  کردیم 
بهره برداری  به  جاری  سال  پایان  امیدوارم  و  دارد 
برسد.معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
نیک  بارونی« و علی  رابطه گفت: دکتر«محسن  این 

روش و همکاران وی موفق شدند در حیطه مدیریت 
و رهبری آموزشی با عنوان فرایند« اقتصاد سنجی در 
آموزش، طراحی مدل قابل تسری به سایر رشته ها بر 
رسانی«  اطالع  و  مدیریت  دانشکده  اطالعات  اساس 
این جشنواره را کسب کند. وی  رتبه سوم کشوری 
در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  همچنین  افزود: 
حیطه »یاددهی و یادگیری« با عنوان فرایند گذر از 
مرزهای جغرافیایی برای ارتقای آموزش مدلی برای 
تله کنفرانس های بین المللی آموزش عالی در حوزه 
گفته  به  شد.  شناخته  تقدیر  قابل  الکترونیک  سالمت 
وی صاحبان این فرآیند دکتر افشین صرافی نژاد و 
در  دانشگاه  همچنین  افزود:  بودند.وی  همکارانشان 
فرآیند طراحی و تولید محصوالت آموزشی  با عنوان 
»سامانه واژه شناسی  بسته های تحول و نوآوری در 
مفاهیم  بر روی  توافق  ایجاد  آموزش، تالشی جهت 
کلیدی« قابل تقدیر شناخته شد. صاحب این فرآیند 

دکتر رضا دهنویه و همکاران وی بوده است.
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کشور   ۸ آمایشی  منطقه  سنجی  علم  پیشرفته  کارگاه 
این  شد.  برگزار  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 
کارگاه دکتر کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی 
پور رئیس  امین  انتشارات علمی و دکتر  و  اطالعات 
و  تحقیقات  معاونت  انتشارات  و  سنجی  علم  گروه 

فناوری وزارت بهداشت حضور داشتند.
اسناد دانشگاه علوم  رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز 
پزشکی کرمان در این آیین آغاز به کار این کارگاه 
گفت: این برنامه با هدف افزایش توانمندی دانشگاه 
های علوم پزشکی در منطقه ۸ کشور در زمینه علم 

سنجی و شاخص های آن برگزار شده است. 

افزود: در این کارگاه دو روزه،  پیام خزائلی  دکتر 
3۵ نفر از مدیران پژوهشی و کارشناسان علم سنجی 
دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان، زابل، ایرانشهر، 
شرکت  کرمان  و  سیرجان  بم،  جیرفت،  رفسنجان، 
علوم  دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  داشتند.معاون 
پزشکی کرمان نیز در این کارگاه به زیرساخت ها و 

فرصت های پژوهشی این دانشگاه اشاره کرد. 
دکتر عباس پرداختی افزود: در حال حاضر دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان دارای 24 مرکز تحقیقاتی و دو 
وزارت  گسترش  شورای  تاییدیه  که  ای  پژوهشکده 
بهداشت را دارند، است.وی همچنین به فعالیت ها و 
همایش های ملی و بین المللی و دستاوردهای دانش 
انجام  بنیان که توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
شده است اشاره کرد.رئیس مرکز توسعه و هماهنگی 
و  تحقیقات  معاونت  علمی  انتشارات  و  اطالعات 

در  کارگاه گفت:  این  در  بهداشت  وزارت  فناوری 
در  کارگاه  این  تا  شد  گرفته  تصمیم  جاری  سال 
دانش  کننده  تولید  تا  شود  برگزار  آمایشی  مناطق 
علم سنجی و مصرف کننده این دانش به هم نزدیک 
شوند. دکتر پیام کبیری افزود: علم سنجی از حالت 
توصیفی باید خارج شود و باید بتوانیم علم سنجی را 
در حالت تحلیلی در اختیار پژوهشگران قرار دهیم. 
برای  است  ابزاری  سنجی  علم  که  این  بیان  با  وی 
به رشد و توسعه پژوهش، گفت: متاسفانه در  کمک 
کشور ما ارتقای کیفی علم سنجی مورد توجه قرار 
باید  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  وی  است.  نگرفته 
پژوهشی  های  مدیریت  و  سنجی  علم  میان  ارتباط 
برقرار شود، گفت: باید در مورد سیاست های انتشار 
و تخصیص منابع پژوهشی بهتر از قبل و مناسب تر از 

پیش عمل کنیم.

برگزاری کارگاه 

علم سنجی در پزشکی 

تاسیس پژوهشکده
 آینده پژوهی 

با  کشور  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  گسترش  شورای 
تاسیس پژوهشکده آینده پژوهی کرمان موافقت کرد. 

هشتمین  و  پنجاه  و  دویست  در  صادره  رای  استناد  به 
در  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  گسترش  شورای  جلسه 
تاریخ 24 بهمن ماه سال 9۵ با تاسیس« پژوهشکده آینده 
پژوهی با مشمولیت مراکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی 
مدل سازی در سالمت و مدیریت ارائه خدمات سالمت 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 

کرمان« موافقت به عمل آمد.
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نقش شادی 
در سالمت جسم و روح

یک متخصص اعصاب و روان با بیان فواید شاد بودن گفت: افرادی که شاد هستند 
تمرکز بهتر، و قدرت فکر باالیی دارند و همچنین از جذابیت بیشتری برخوردارند. 
دکتر»علی مهدی   زاده« به مناسبت هفته سالمت گفت: شادی یک هیجان عمومی 
و یک تجربه لذت بخش است. وی ادامه داد: در فرهنگ های مختلف و جوامعی 
که سطح انتظاراتشان از نظر فرهنگی در حد متوسط  است معموال افراد شاد بیشتر 
نقش دارد که  این شادی  ایجاد  متعددی در  دیده می شوند. وی گفت: عوامل 
آرامش   احساس  و  اندیشی  دور  نیازی،  بی  احساس  امنیت،  احساس  به  توان  می 
اشاره کرد. این متخصص اعصاب و روان داشتن فکر مثبت را یکی از عوامل ایجاد 
شادی عنوان و توصیه کرد: سعی کنید افکار منفی را از خود دور و افکار مثبت را 
جایگزین کنید. وی گفت: می شود به وقایع زندگی، تلخی ها و شکست             هایی که 

در زندگی اتفاق می افتد با دید مثبت نگاه کرد.

لحظه ها را دریابید
دکتر مهدی زاده با بیان این موضوع که لحظه ها را باید دریابیم و از آن استفاده 
کنیم، گفت: بعضی از افراد هستند مدام دنبال شادی می دوند یعنی فکر می کنند 
شادی چیزی است که باید به دنبال آن باشند،و یا به دنبال اتفاقی عجیب برای شاد 
بودن هستند و یا به آینده نگاه می کنند که چگونه شادی کنند. وی تاکید کرد:  

لحظه را دریابید و در همان لحظه موقعیت شادی را ایجاد کنید. 
بیشتری را در درون خودشان ایجاد کردند وی  افرادی که موفق هستند شادی 
عنوان کرد:  فردی که شاد باشد فکرش بازتر است و می تواند برای آینده خود 
برنامه ریزی کند و طبیعتا آینده پرنشاطی دارد. وی گفت: اگر مادر خانه دار با 
ایجاد  را در خانه  بهتری  پرورش می دهد فضای  را  بهتری  بچه های  باشد  نشاط 
می کند. وی ادامه داد: اگر در محل کار شاد باشید و لبخند بر لب داشته باشید 
ارتباط بهتری می توانید با همکار برقرار کنید از لحاظ شغلی هم می توانید ارتقا 
پیدا کنید و دلیل موفقیت هم این است که وقتی شاد باشید خدمات بهتری را می 
توانید ارائه کنید. به گفته وی افرادی که موفق هستند شادی بیشتری را در درون 

خودشان ایجاد کرده اند.

عادل را رعایت کنید
نیازهای  تنها  اگر  کنند  می  فکر  ها  بعضی  گفت:  روان  و  اعصاب  متخصص  این 
دیگران را برطرف کنند و دیگران از آنها راضی باشند این به معنی شادی است، 
تنها ما نباید به فکر دیگران باشیم یک تعادل بین رفع نیازهای خودمان با نیازهای 
دیگران ایجاد شادی می کند. وی تاکید کرد: ما باید به فکر خودمان باشیم برای 

خودمان وقت بگذاریم.

 کار و تفریح با هم
وی گفت: یکی از مشکالتی که جامعه ما با آن روبروست همه وقت خودشان را 
این  که  شود  می  گذاشته  کمی  وقت  تفریح  برای  اند،  گذاشته  کارکردن  برای 
بین  تعادل  پایین آمدن کیفیت زندگی و کار می شود. وی تصریح کرد:  باعث 
از  شغلی  های  دغدغه  دلیل  به  گفت:  وی  باشد.  داشته  وجود  باید  تفریح  و  کار 
مسائل جسمی خود و توجه به خود مانند ورزش کردن، تغذیه و خواب مناسب 
غافل شدیم. وی گفت: شادی در روابط با دیگران اتفاق می افتد، با افراد مراوده 

داشته باشید.

شاکر باشیم
متخصص اعصاب و روان افزود: به زندگی خود باید تنوع دهیم و به آنچه داریم و 
به داشته های خودمان فکر کنیم، اگر کم کم عادت کنیم به داشته های خود فکر 
کنیم شادی ایجاد می شود. وی گفت: شکرگذار نعمت هایی باشیم که خداوند 
به ما داده است،  وقتی که به نداشته ها فکر کنیم از آن طرف ناامید و غمگین می 

شویم افسرده می شویم و شکرگذاری هم معنا پیدا نمی کند.

دو خانواده کرمانی که عزیزان خود را به 
دلیل مرگ مغزی از دست داده بودند، با 
اهدای اعضای این عزیزان لبخند زندگی 
عضو  دریافت  نیازمند  بیمار   6 لبان  بر  را 

نشاندند. 
دانشگاه  در  اعضا  پیوند  کننده  هماهنگ 
علوم پزشکی کرمان گفت: نخستین خانواده دو کلیه و یک کبد بیمار خود را به 
بیماران نیازمند دریافت عضو اهدا کردند. دکتر مجید گیالنی افزود: دو کلیه این 

زن 34 ساله که در بخش آی سی یو بیمارستان پیامبر اعظم)ص( کرمان بستری بود، 
به دو فرد نیازمند اهدا و کبد وی برای پیوند به شیراز ارسال شد. وی اضافه کرد: 
در دومین اهدای عضو نیز خانواده پسر 13 ساله دو کلیه وی را به بیماران نیازمند 
در کرمان اهدا کردند و کبد وی نیز برای پیوند به شیراز ارسال شد.  وی گفت:  
کلیه های این عزیزان در بیمارستان افضلی پور کرمان به بیماران نیازمند دریافت 
عضو پیوند زده شد. هماهنگ کننده پیوند اعضا در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از 
خانواده های این دو عزیز قدردانی کرد. وی همچنین از زحمات و تالش های 

پرسنل بیمارستان های پیامبر اعظم)ص( و افضلی پور کرمان نیز تشکر کرد.

تعهد  از  کشور  شرق  جنوب  شعبه  سازی  سرم  و  واکسن  تحقیقات  موسسه  رئیس 
تولید 20 میلیون دز واکسن انتروتوکسمی طی سال جاری در کرمان خبر داد. 
امیرمحمد عزتخواه با اشاره به اینکه در سال 9۵ موسسه رازی شعبه جنوب شرق 
کشور)کرمان( متعهد به تولید 20 میلیون دز واکسن انتروتوکسمی شده بود، اظهار 

کرد: با توجه به ظرفیت تولید بیشتر این واکسن در 
شعبه کرمان، در سال گذشته 23 میلیون دز واکسن 
انتروتوکسمی تولید و به سازمان دامپزشکی کشور 

تحویل داده شد.
وی با بیان این که در سال جاری نیز متعهد به تولید 

در  افزود:  هستیم،  کرمان  شعبه  رازی  موسسه  در  واکسن  این  از  دز  میلیون   20
نیز در  میلیون دز  میزان 2۵  به  تولید  افزایش  امکان  نیاز کشور،  افزایش  صورت 

این شعبه وجود دارد.

تولید 20 میلیون دز واکسن انتروتوکسمی
 در کرمان
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معاون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره تشریح کرد:

نحوه صدور پروانـه اشتغـال
  روانشناسان

■  اشاره:

تغییر سبک زندگی بشر و گسترش شهر نشینی ، سبب پیدایش الزامات 

جدیدی شده است که در گذشته مردم ضرورتی برای این موارد 

قائل نبودند. از جمله این الزامات جدید می توان به مراجعه مردم به 

روان شناسان جهت کسب راهنمایی و مشاوره از آن ها در امورات 

مختلف زندگی اجتماعی همچون، ازدواج، طالق، مشکالت  عاطفی و حتی تحصیلی اشاره کرد. 

اموراتی که معموالً در گذشته توسط ریش سفیدان محل و یا بزرگان فامیل حل و فصل می شد. اما 

با تحول جوامع از حالت ساده به پیچیده کم کم این مشاوره ها از حالت سنتی خود خارج شده 

است و امروزه شاهد حضور مشاورانی هستیم که با تحصیل در رشته روان شناسی به صورت تخصصی 

در این حرفه مشغول کارند. بر اساس قانون در حال حاضر در کشورمان سازمان نظام روان شناسی 

و مشاوره وظیفه صدور پروانه اشتغال در این حرفه را بر عهده دارد و فارغ التحصیالن گرایش های 

مختلف رشته  روان شناسی می توانند با عضویت در این سازمان در صورت واجد شرایط بودن 

تقاضای دریافت  پروانه اشتغال حرفه ای نمایند. در حاشیه مراسم اعطای پروانه اشتغال حرفه ای به 

تعدادی از روان شناسان کشور فرصتی پیش آمد با دکتر امین رفیعی پور، معاون پشتیبانی و اجرایی 

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران، پیرامون شرایط صدور پروانه اشتغال 

فارغ التحصیالن این رشته برای ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره به گفت وگو نشینیم.

وجود 13000 عضو
معاون پشتیبانی و اجرایی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره به عضویت 13 هزار 
روان شناس در این سازمان اشاره کرد و گفت: با توجه بـــــه نوپا بودن سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره روز به روز به تعداد اعضا افزوده می شود. دکتر رفیعی پور در 
رابطه با شرایط عضویت در این سازمان نیز گفت: داشتن حداقل مدرک کارشناسی 

ارشد یکی از گرایش های رشته روان شناسی برای عضویت در سازمان الزامی است.

پیش نیاز صدور پروانه اشتغال 
باید  وی در پاسخ به این سؤال که متقاضیان پروانه اشتغال تخصصی چه شرایطی 
مدرک  حداقل  داشتن  سازمان  در  عضویت  همانند  گفت:  گفت:  باشند؟  داشته 
کارشناسی ارشد این رشته برای صدور پروانه اشتغال ضروری است. معاون سازمان 
نظام روان شناسی و مشاوره با بیان اینکه روند صدور پروانه اشتغال کاماًل علمی است 
ادامه داد: این گونه نیست که برای تمامی اعضای سازمان مدرک اشتغال صادر شود 
و تا کنون از میان 13 هزار عضو برای حدود پنج هزار و ۵00 نفر از اعضا پروانه اشتغال 
تخصصی صادر شده است. دکتر رفیعی پور دارا بودن حداقـــــل مدرک فوق 
لیسانس در رشته های روان شناسی و مشاوره، عضویت در سازمان نظام روان شناسی 
و مشــــــاوره کشور، داشتن کارت پایان خدمت برای متقاضیان مرد را از جمله 
شــــــرایط مورد نیاز پروانه اشتغال ذکر کرد و ادامه داد: البــــــته حداقل یک 
سال از تاریخ فارغ التحصیلی متقاضی باید گذشته باشد و در کنار آن متقاضیان باید 
یک دوره کارورزی را نیـــــز در مراکز معتبر دولتی، خصوصی دارای پروانـــــه از 
سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور و زیر نظر متخصص روان شناسی و مشاوره 
دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور  سپری کنند. وی 
با اشاره به اینکه متقاضیـــــان با شرکت در دوره کارورزی مهــــــارت های الزم 
را کسب کرده و به صورت عملی با فرآیند مشاوره آشــــــنا می شوند ادامه داد: با 
مصوبه جدید سازمان مدت این دوره ا حدود ۵00 ساعت است که همان گونه اشاره 

شد در کنار یک روان شناس برجسته سپری می شود.

اهمیت دوره کارورزی
معاون سازمان نظام روان شناسی و 
مشاوره با اشاره به این که پس از 
متقاضیان یک  از  دوره کارورزی 
می شود  اخذ  تخصصی  مصاحبه 
کاماًل  مصاحبه  این  داد:  ادامه 

اخالقی، حرفه ای و علمی است. وی با اشاره به این که پس از این مصاحبه پروانه 
اشتغال صادر می شود افزود: این مصاحبه تخصصی نیز توسط روان شناسان برجسته 
پروانه  که  این  بـــــیان  با  ادامه  در  پور  رفیعی  دکتر  شد.  خواهد  انجام  سازمان 
کارشناسی  دارای مدرک  سازمان که  اعضای  از  برای آن دسته  اشتغال،  تخصصی 
نامرتبط هستند، پس از شرکت در آزمون علمی - حرفه ای و کسب نمره قبولی، صادر 
خواهد شد افزود: آن دسته از اعضای سازمان که دارای مدرک دکتری در یکی 
از رشته های روان شناسی یا مشاوره هستند، حتی در صورت نامرتبط بودن مدارک 

کارشناسی و کارشناسی ارشد، نیاز به شرکت در این آزمون ندارند.

وضعیت دارندگان پروانه اشتغال
دکتر رفیعی پور در ادامه این گفت و گو در پاسخ به سؤال ما در زمینه وضعیت اشتغال 
دارندگان پروانه اشتغال ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره گفت: خوشبختانه امروزه 
با فرهنگ سازی هایی که انجام شده مردم بیشتر به مشاوران مراجعه می کنند. وی ادامه 
داد: در مراکز ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره به متقاضیان با توجه مشکالتشان 
در زمینه ازدواج، طالق، بیماری های روانی، تحصیلی و درسی و غیره مشاوره ارائه 
می شود. معاون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با بیان اینکه برای راه اندازی مرکز 
و ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره حتماً نیاز است تا از این سازمان پروانه اخذ شود 
افزود: مشاوره نیاز به یک تخصص خاص دارد و در مواردی می بینیم کسانی که در 
این رشته تحصیل نکرده اند و تخصصی در این رابطه ندارند در زمینه مشاوره اقدام 

می کنند.

برخورد با سوءاستفاده کنندگان
 وی با تاکید  بر برخورد با این افراد افزود: برخی افراد بدون تخصص یا پروانه ، اقدام 
به ارائه خدمات روان شناسی یا مشاوره می کنند که این امر را تالش داریم با امضای 
تفاهم نامه ای با پلیس ، پیگیری کنیم. دکتر رفیعی پــــــور ادامه داد: سازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره باید خودش بر تخلفــــــــات نظارت داشته باشد، زیرا گاهی 
تخلف روا ن شناسان در برخی استــــان ها، بزرگ نمایی می شود. وی با بیان اینکه 
در این رابطه  قانون به سود ماســـت خاطرنشان کرد: مصوبه ای از مجلس شورای 
اسالمی به دست آوردیم تا نظارت ها و تعرفه گذاری ها به سازمان نظام روان شناسی 
و مشاوره واگذار شود و این امر ، برگ برنده این سازمان در سال اخیر است. معاون 
سازمــــــان نظام روان شناسی و مشاوره همچنین با ذکر مثالی از این تخلفات گفت: 
مثاًل فردی که رشته غیر مرتبط خوانده است یا روان شناسی خوانده اما پروانه اشتغال 
ندارد، اقدام به ارائه خدمت روانشناســـــی می کند که تخلف آنان پیگیری خواهد 

شد.

عدم صدور پروانه اشتغال برای برخی دانش آموختگان
این مقام مسئول در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره همچنین در واکنش به خبر 
اعالم عدم صدور پروانه مطب به دانش آموختگان روان شناسی برخی از دانشگاه ها 
گفت: هم اکنون در حال رتبه بندی دانشگاه های کشور هستیم، زیرا برخی دانشگاه های 
داخلی و خارجی ، حداقل شاخص ها و صالحیت های الزم برای رشته روان شناسی را 
ندارند که در آینده از صدور پروانه اشتغال برای فارغ التحصیالن آن ها جلوگیری 
می شود. وی با بیان این که دانشگـــــــاه ها برای تربیت دانشجوی روان شناسی نیاز 
به آزمایشگاه ، کتابخانه و استاد به نسبت کافی ، دارند افزود:متأسفانــــــــه به غیر از 
برخی دانشگاه های خارجی، تعـــــــــدادی از دانشگـــــــاه دولتی و غیردولتی 
کشور نیز در حالی اســــــت که استانداردهای الزم برای پذیرش دانشجو در این 
در  روان شــــــناسی  رشته  واحدهای  راه انــــــدازی  به  اقدام  ندارند  را  رشته 

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری کرده اند.

14۵جامعه کریمان /  فصلنامه کرمانی های مقیم تهران و خارج از کشور



تیم  حضور  از  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
مستند ساز سازمان بهداشت جهانی خبر داد و گفت: 
برای  بهداشت  جهانی  سازمان  از  تیمی  زودی  به 
دانشگاه  این  سالمت  حوزه  فعالیت های  مستندسازی 

حضور می یابند.
به  خبری  نشست  در  دوست  حق  اکبر  علی  دکتر 
مناسبت هفته سالمت افزود: در بازدید ثمین صدیق 
علوم  دانشگاه  از  بهداشت  جهانی  سازمان  نماینده 
این  اقدامات  و  گذشته  سال  در  کرمان  پزشکی 
سازمان  نماینده  مختلف،  های  حوزه  در  دانشگاه 
فعالیت  این  سازی  مستند  به  تصمیم  بهداشت  جهانی 

ها گرفته است.
از  ای  مقایسه  خبری  نشست  این  در  دانشگاه  رییس 
سالمت  حوزه  در  اخیر  های  سال  در  که  خدماتی 
در  گفت:  و  داشت  قبل  های  سال  با  شده  انجام 
دوره ای طبق آمار بیمه، هفت درصد از بستری های 
در  مسئله  این  که  بود  کرمان  استان  از  در خارج  ما 
حال حاضر به شدت کاهش یافته است. وی با اشاره 
کرمان  استان  مختلف  مناطق  در  پزشکان  استقرار  به 
تخت   ۵30 داشت:  بیان  محروم  مناطق  جمله  از 
بیمارستانی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان به 

بهره برداری رسیده است.
دیگر  تخت   600 و  هزار  یک  که  این  عنوان  با  وی 
نیز تا شهریور ماه جاری مورد استفاده قرار می گیرند، 
بیمارستانی  تخت های  این  از  نیمی  کرد:  تصریح 

عمدتا در بخش های خصوصی فعال می شوند.
وی همچنین از افتتاح بیمارستان های کوهبنان و رابر 
به زودی با حضور وزیر بهداشت خبر داد. وی گفت: 
راه اندازی اتاق فکر سازمان برنامه و بودجه در حوزه 
سالمت به دانشگاه علوم پزشکی کرمان واگذار شده 
است. وی بیان کرد: راه اندازی رصدخانه سالمت در 

فضایی  ایجاد  و  مدیریت  منظور  به  بهداشت  وزارت 
نیز به دانشگاه  برای رصد شاخص های کالن سالمت 

علوم پزشکی کرمان واگذار شده است .
از  ادامه  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
راه اندازی معاونت اجتماعی در این خبر داد و گفت: 
که  هستیم  کشور  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  نخستین 
این معاونت را راه اندازی کرده است. وی با اشاره به 
افزایش آسیب های اجتماعی در جوامع بیان داشت: 
بداخالقی،  دیگران،  وقت  به  احترام  عدم  ترافیک، 
افسردگی  باال،  اضطراب  به  نهایت  در  غیره  و  دروغ 
زیاد، و غیره منجر می شود. وی ادامه داد: تمام جامعه 
بشری در دنیا به شدت از این مسائل رنج می برند و 
در  حتی  بهداشت  جهانی  سازمان  های  گزارش  در 
کشورهای توسعه یافته تا 30 درصد دچار افسردگی و 

به  پرداختن  کرد:  خاطرنشان  وی  هستند.  اضطراب 
اجتماعی  آسیب های سطحی  این  با  مقابله  و  ظواهر 
قطعا ضرورت دارد، ضرورت و الزام به رعایت قانون 
باید وجود داشته باشد، اما برای اصالح باید ریشه ها را 
خشکاند. وی گفت: باید چهار مسئله نشاط اجتماعی، 
آگاهی  افراد،  میان  اعتماد  افزایش  متقابل،  احترام 

عمیق جامعه و نگرش صحیح را مدنظر داشته باشیم .
 رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: سواد 
با درس خواندن  اما صرفا  کالسیک قطعا مهم است، 
نتوانیم  اگر  نمی شوند،  فرهیخته  افراد  مدرک  و 
کنیم،  اصالح  و  تقویت  را  اجتماعی  ساختارهای 
تجهیزات و امکانات موجب توسعه یافتگی نمی شود. 
برای  الزم  و  اول  شرط  فرهنگ  داشت:  بیان  وی 

توسعه یافتگی است.

توسط سازمان جهانی بهداشت صورت می گیرد:

مستندسازی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی کرمان

عکاس »جامعه کریمان« باشید
 »جامعه کریمان« برآن است که در بخش 
»بسم  کتیبه  یک  از  عکسی  دفتر«  »اول 
اهلل« را که مرتبط با یک بنای تاریخی و 
یا اثری مرتبط با صنایع و هنرهای سنتی 
اما  جامع  توضیحاتی  با  همراه  کرمان، 

مختصر، منتشر نماید.
1. شما مخاطب گرامی، در صورت تمایل می توانید عکس های با کیفیت باال خود 
را که از کتیبه ها، محراب مساجد، سر درب منازل قدیمی، آثار دستی و صنایع 

سنتی استان کرمان تهیه و برای ما ارسال فرمایید تا به نام خودتان چاپ گردد.
2. شما مخاطب عزیز نشریه می توانید هر کجای استان کرمان که زندگی و یا سفر 
می کنید، عکس ها، خاطرات و سفرنامه های خود را برای ما ارسال فرمایید تا شما 

نیز سهمی در شناخت هر چه بهتر پهناورترین استان ایران، ایفا نمایید.

لطفًا قبل از ارسال، موارد زیر را مدنظر قرار دهید:
چشم¬اندازهای  گردشگری،  های  مکان  نشریه،  جلد  برای  عکس  موضوع   .1

طبیعی و ابنیه تاریخی استان کرمان است.
2. موضوع عکاسی برای بخش اول دفتر، تمامی آثاری است که حروف مقدس 

بسم اهلل الرحمن الرحیم بر آن نقش بسته و وضوح تصویری داشته باشد.
3. عکس باید حتمًا کیفیت الزم برای چاپ افست را داشته باشد. پیشنهاد می شود 

که کیفیت عکس کمتر از 300 نباشد.
4. لطفًا نام عکاس، عنوان عکس، مشخصات سوژه را ذکر کنید و به ما بگویید که 
این عکس مربوط به بنا و اثر فرهنگی و یا چشم انداز طبیعی استان کرمان بوده و 

با چه دوربین و با چه مشخصات فنی از آن عکاسی شده است.
بیشتر  توضیح  یا  و  معرفی  برای  مطلبی  اگر  عکاسی خود،  مورد سوژه  در  اگر   .۵

داشتید، حداکثر در 300 کلمه ارسال فرمایید.
پست  و  پستی  نشانی  خود،  همراه  و  ثابت  تلفن  خود،  خانوادگی  نام  و  نام   .6
الکترونیک خود را ذکر فرمایید تا در صورت لزوم امکان تماس با شما وجود داشته 

باشد.                   منتظر دریافت عکس های شما هستیم.

واکسناسیون 90 هزار راس دام 
دکتر حسین رشیدی، مدیر کل دامپزشکی شمال استان کرمان: با اشاره به آغاز فاز 
نخست واکسیناسیون تب برفکی از خردادماه با همکاری بخش خصوصی گفت: در 

این مرحله 90 هزار راس دام سنگین علیه این بیماری واکسینه می شوند.
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کمبود 5000 مربی بهداشت 
در مدارس کشور

مدیرکل دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به این که باید به 
باشیم، کمبود حدود ۵000  بهداشت داشته  ازای هر 7۵0 دانش آموز، یک مربی 

مربی بهداشت وجود دارد.
تربیت  معاونت  تندرستی  امور  و  دفتر سالمت  مدیرکل  ضیاءالدینی  دکتر حسن   
بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: تاکنون 1200 سفیر سالمت 
و  دنیاست  در  سالمت  آموزش  پیشرفته  روش  که  کرده ایم  تربیت  کشور  در کل 
طی آن از طریق همساالن، آموزش های سالمت صورت می گیرد. وی افزود: یکی 
و  است  دانش آموزی  سفیران سالمت  بحث  نیز  آینده  در  ما  اصلی  برنامه های  از 
قصد داریم آن را گسترش دهیم؛ امروزه ثابت شده است که آموزش همساالن به 

یکدیگر بسیار موثر و مهم است.
دکتر ضیاءالدینی ردیف بودجه امسال حوزه سالمت آموزش و پرورش را مناسب 
ارزیابی کرد و بیان داشت: بسیاری از پروژه های ما با همکاری وزارت بهداشت 

و درمان صورت می گیرد؛ سال گذشته نیز در فلوراید تراپی بودجه خوبی برای 

دانش آموزان  به  آموزش 
هم  امسال  و  یافت  اختصاص 
ابعاد برنامه ها گسترده تر خواهد 

شد.
وزارت  سالمت  دفتر  مدیرکل 
آموزش و پرورش، آمار مربیان 
و  آموزش  در  شاغل  بهداشت 
نفر   6000 حدود  را  پرورش 
داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 
ازای  به  باید  اینکه  احتساب  با 

باشیم، کمبود حدود ۵000 مربی  بهداشت داشته  هر 7۵0 دانش آموز، یک مربی 
بهداشت وجود دارد که امیدواریم بودجه الزم برای به کارگیری این تعداد مربی 
بهداشت به آموزش و پرورش تعلق بگیرد. دکتر ضیاءالدینی تصریح کرد: با توجه 
بهداشت  مربیان  کارگیری  به  برای  ما  تمرکز  انسانی  نیروی  و  امکانات  کمبود  به 
در مدارس ابتدایی است اما الزم است در تمام مقاطع تحصیلی مربیان بهداشت 
حضور داشته باشند، البته در حال حاضر در مقطع ابتدایی هم کمبود داریم. وی 
افزود: مقطع ابتدایی را اولویت اول برای به کارگیری مربیان بهداشت قرار دادیم 
تهیه شناسنامه  و  بهداشتی  راهنمایی های  به  مقطع  این  نیاز دانش آموزان در  زیرا 

سالمت بیشتر است.

نامناسب بودن شاخص های دهان و دندان
برای  دانش آموزان

بر  تاکید  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  تندرستی  امور  و  سالمت  دفتر  کل  مدیر 
آموزان  دانش  دندان  و  دهان  سالمت  به  نسبت  خانواده ها  سازی  آگاه  ضرورت 

گفت: شاخص پوسیدگی دندان برای دانش آموزان ابتدایی نامناسب است.
دکتر حسن ضیاءالدینی مدیر کل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش و 
پرورش  در خصوص طرح توجه به سالمت دهان و دندان دانش آموزان گفت: با 
توجه به بررسی های انجام شده شاخص پوسیدگی )DMFT( برای دانش آموزان 
باالتر از سه بوده که آمار خوبی به شمار می نمی رود. وی ادامه داد: براساس این 
شاخص کودکان به طور میانگین سه یا چهار دندان خراب و پوسیده داشته اند و 
برای دانش آموزان  تا طرح سالمت دهان و دندان را  همین مساله موجب شده 

ارائه کنیم.
مدیر کل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در 
راستای اجرای طرح سالمت دهان و دندان دانش آموزان سال گذشته 2 نوبت 

وارنیش فلوراید و امسال نیز یک نوبت ازاین فرآیند انجام شد.
دکتر ضیاالدینی با بیان اینکه این طرح تمام دانش آموزان شامل عادی و استثنایی 
را شامل می شود، تصریح کرد: جمعیت هدف در این طرح دانش آموزان مقطع 

ابتدایی بوده و تامین اعتبار آن از سوی وزارت بهداشت انجام می شود. وی افزود: 
بحث سالمت دهان و دندان باید از بدوتولد و پیش از سن ورود به مدرسه نیز مورد 
توجه قرار گیرد تا شاخص پوسیدگی کاهش پیدا کند. مدیر کل دفتر سالمت و 
امور تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: در طرح وارنیش عالوه بر فولوراید 
برای  دندان(  شیار های  )پرکردن  سیالنت  فیشور  طریق  از  آموزش  بحث  تراپی، 

دانش آمزان اجرا می شود.
با هدف  برنامه های درنظر گرفته شده  به طور کلی  یادآور شد:  دکتر ضیاالدینی 
کاهش شاخص پوسیدگی )DMFT( به عدد یک و آگاه سازی خانواده ها نسبت به 

سالمت دهان و دندان دانش آموزان است.

 رتبه برتر رفسنجان 
در اهدا خون مستمر

رئیس مرکز انتقال خون شهرستان رفسنجان 62 درصد اهداکنندگان خون در شهرستان 
رفسنجان مستمر هستند که رفسنجان در این رابطه در ایران جزو رتبه های برتر کشور 
است. دکتر مهدی محمدحسینی در مراسم روز جهانی اهداکنندگان خون در رفسنجان 
اظهار داشت: اهداکنندگان خون سرمایه های اصلی سازمان هستند و بدون وجود آنها 
سازمان انتقال معنی نمی یابد و روز جهانی اهداکنندگان خون فرصتی است که مقام و 

منزلت اهداکنندگان را گرامی بداریم.
وی افزود: سازمان انتقال خون با بیش از چهار دهه فعالیت اصول برنامه خود را بر تقدیر 

از نقش آفرینی اهداکنندگان قرار داده است. 
وی بیان داشت: امسال سازمان بهداشت جهانی 
شعار »نیاز به خون همیشگی است، اهداکننده 
مستمر بمان« را انتخاب کرده چرا که اهمیت و 

ارزش اهدای مستمر خیلی زیاد است. 
دکتر محمدحسینی با اشاره به این که خون یک ذخیره بسیار مهم به شمار می رود، بیان 
داشت: خون هم در درمان بیماران و هم در مدیریت بحران ها کاربرد دارد، خون به 
بیمار کمک می کند که هم در روند بیماری و هم در جراحی ها برای نجات جان بیمار 

در دسترس باشد.
 رئیس اداره انتقال خون رفسنجان افزود: در جراحات و سوانح که در استان کرمان زیاد 
است و در بالیای طبیعی خون ارزش اساسی دارد، همچنین در جراحی های زنان و 

نوزادان نیز خون نجات بخش است.
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فرصت مطالعاتی در دانشگاه کرمان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان از 2 نفر از اساتید برجسته و 2 نفراز دانشجویان دوره دکترا ) Ph.D( مقیم خارج 

ازکشور که مایل به گذراندن دوره فرصت مطالعاتی خود در زمینه های زبان و ادبیات فارسی، تاریخ ایران و زبان های باستانی می باشند، 

حمایت ویژه به عمل می آورد. این حمایت ها شامل موارد زیر است: *اقامت رایگان در مهمانسرای دانشگاه *استفاده رایگان از سلف 

سرویس دانشگاه *استفاده رایگان از کتابخانه، مرکز اسناد،  مرکز کامپیوتر و امکانات ورزشی دانشگاه طول دوره مورد حمایت برای اساتید 

2 ماه و برای دانشجویان 1 ماه در نظر گرفته شده است. برای اطالع بیشتر لطفا با رایانامه Office.intel.rel@uk.ac.ir تماس حاصل فرمایید.

رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران:

قرآن
 و درمان افسردگی

بیماری افسردگی و حل این مشکل با موازین قرآنی 
سال  در  کفت:  کریم  قرآن  المللی  بین  نمایشگاه  در 
با  را  روزی  جهانی  بهداشت  سازمان  سوی  از   2017
فریبرز  دکتر  کردند.  معرفی  افسردگی  روز  عنوان 
و  روان شناسی  نظام  سازمان  پژوهشی  معاون  درتاج 
افسردگی  بیماری  معرفی  نشست  در  ایران  مشاوران 
بین  نمایشگاه  در  قرآنی  موازین  با  مشکل  این  و حل 
سوی  از   2017 سال  در  کفت:  کریم  قرآن  المللی 
روز  عنوان  با  را  روزی  جهانی  بهداشت  سازمان 
افسردگی معرفی کردند. وی ادامه داد: درمان بیماری 

شده  اتخاذ  روش های  از  یکی  دارو  بدون  افسردگی 
برای کمک به بیمارانی است که با این بیماری درپیر 
کرد:  تاکید  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  استاد  هستند. 
عواملی چون تغییر مکان زندگی، ازدواج، دانشگاه و 
ما  این مشکالت  امروز علیرغم  غیره استرس زا هستند، 
حتی شاهد هستیم زوج های جوان به مشاورات قبل از 
ازدواج نیز رجوع نمی کنند و همین ضرباتی را برای 

آبنده زندگی جوانان به همراه خواهد داشت.
دکتر فریبرز درتاج یادآور شد: ما امروز برای درمان 
آموزه های  از  استفاده  دنبال  به  افسردگی  بیماری 
علم  با  همراه  بتوانیم  راه  این  از  تا  هستیم  قرآنی 
روانشاسی بیماری افسردگی بدون دارو درمان کنیم. 
وی در پایان گفت: ما به دنبال ایجاد یک تفاهم نامه 
ایران  روانشناسی  انجمن  و  رضا)ع(  امام  موسسه  بین 
روانشاسی  و  قرآنی  علوم  با  طریق  این  از  تا  هستیم 

بیماری افسردگی را درمان کنیم.

استان  در  بیمارستان  تخت   1600  : کرمان  استاندار 
کرمان در حال راه اندازی است که 60 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارند و در آینده نزدیک در حوزه سالمت به 

نرم متوسط کشور خواهیم رسید.
افتتاح  حاشیه  در  حسینی«  رزم  »علیرضا  مهندس  
بیمارستان امام رضا)ع( سیرجان با حضور وزیر بهداشت، 
شعبانیه،  اعیاد  تبریک  پزشکی ضمن  آموزش  و  درمان 

بسیار  اتفاقات  دولت  این  در  سالمت  حوزه  در  گفت: 
قابل توجهی رخ داده است و چندین بیمارستان در این 
دولت افتتاح شد. وی ادامه داد: 1600 تخت بیمارستان 
 60 که  است  اندازی  راه  حال  در  کرمان  استان  در 
درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در آینده نزدیک در 

حوزه سالمت به نرم متوسط کشور خواهیم رسید.
استاندار کرمان با بیان این مطلب که در حوزه سالمت 
برداشت،  باید  گام  درمانی  توریست  جذب  سمت  به 
بتوانیم  همدلی  و  همکاری  با  امیدواریم  کرد:  تصریح 
در جهت ارتقای حوزه سالمت استان گام های خوبی 

برداریم.

 26 از  همزمان  برداری  بهره 
مرکز خدمات سالمت در کرمان

به  اشاره  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
این که در ۵ر3 سال گذشته 2۸9 پروژه در دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت به بهره برداری رسیده است، گفت: ۸0 
دولت  توسط  نابارور  زوج  میلیون  هزینه های  3  درصد 
تامین شده است. دکتر سید حسن هاشمی در آیین بهره 
برداری همزمان از 26 مرکز خدمات سالمت در جنوب 
استان کرمان، افزود: در20 سال گذشته به اندازه دولت 
تدبیر و امید در مناطق محروم کار انجام نشده است.  وی 

همچنین از کلنگ زنی بیمارستان فاریاب در آینده ای 
نزدیک خبر داد و گفت: 249 تختخواب بیمارستانی در 
جنوب کرمان در دولت یازدهم به 6۸4 مورد افزایش 
به 331  نیز  بهداشت موجود  یافته و همچنین1۵9 خانه 
نیز در  این در حالی است که 4۸ مورد  و  مورد رسیده 
حال ساخت است و در آینده ای نزدیک به بهره برداری 
با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  می رسد. 
درکشور،  سالمت  نظام  تحول  طرح  اجرای  به  اشاره 
اظهار داشت: با اجرای این طرح 11 میلیون نفر افراد بی 
بضاعت بیمه سالمت شدند که 3 درصد تعرفه روستایی و 
6 درصد تعرفه شهری است. دکترهاشمی با بیان این که 
به 1236  پایگاه ها  تعداد  و  شده  رایگان  طبیعی  زایمان 

مورد افزایش داشته است، افزود: در دولت یازدهم 17 
مرکز ناباروری در کشور ایجاد شده است. وی با اشاره 
به وجود 6۵00 پروژه عمرانی در حوزه سالمت، گفت: 
در دولت یازدهم 1200 تخت روانپزشکی ایجاد و 3000 
میلیارد تومان در این مدت دستگاه و تجهیزات و وسایل 

پزشکی تامین شده است.

راه اندازی  1600 تخت جدید
بیمارستانی
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پرسه در حوزه فرهنگ و ادب کرمان



تاریخ  کتاب  مولف  زاده،  گالب  سیدمحمدعلی 
حاصل  کتاب  این  گفت:  کرمان  تجارت  و  اقتصاد 
حدود چهار سال کار و فعالیت شبانه روزی است و 
منابع آن بیش از 3۵0 جلد کتاب داخلی و خارجی، 
جمع  و  مصاحبه  و  گو  و  گفت  ساعت   200 از  بیش 
وی  است.  بوده  میدانی  صورت  به  اطالعات  آوری 
تالیف این کتاب از اسناد تاریخی  اظهار کرد: برای 
و ملی و شخصیت های خارج از کشور که پدرانشان 
در کرمان شاغل بوده اند و فعالیت اقتصادی داشتند، 
کمک گرفته شده است. نویسنده کتاب تاریخ اقتصاد 
و تجارت کرمان افزود: پشتوانه علمی این کار حدود 
2۵0 جلد کتابی بوده که تاکنون به چاپ رسانده و 
بیان  وی  ام.  کرده  تالیف  که  است  کتابی  جلد   2۸
نهم  هزاره  از  کرمان  تجارت  و  اقتصاد  کتاب  کرد: 
پیش از میالد تاکنون با همت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان کرمان در دو جلد، یکهزار 

و ۵00 صفحه و قطع رحلی به چاپ رسید. 

که  دارد  فصل   24 مجموعه  این  گفت:  زاده  گالب 
به طور تقریبی تمامی آنچه را که به عنوان اقتصاد و 
تجارت کرمان در طول تاریخ تا به امروز مطرح بوده 
را در بر می گیرد. گالب زاده گفت: 114 صفحه از 
هزار و ۵00 صفحه این کتاب را به این پرداخته ایم 
که ثابت کنیم 11 هزار سال تاریخ اقتصاد و تجارت 
کرمان وجود داشته است. وی بیان کرد: یک هزار و 
۵00 صفحه این کتاب خالصه شده شش جلد کتاب 
ایران  ملی  کتابخانه  رییس  که  است  جلد  دو  در 
استقبال کرده که هر شش جلد کتاب را چاپ کنند.  
الزم به ذکر است که کتاب تاریخ اقتصاد و تجارت 
و  معادن  صنایع،  بازرگاني،  اتاق  توسط  کرمان، 
کشاورزي استان کرمان در دو جلد و در 2000 نسخه 

در سال 1394 به چاپ رسیده است.   
این کتاب شامل بخش هاي مقدمه، فصل اول: پیش 
تاریخي، فصل سوم:  تاریخ، فصل دوم: دوره هاي  از 
اسالم تا پایان سالجقه، فصل چهارم: قراختائیان تا پایان 

فصل  قاجاریه،  پایان  تا  افشاریه  پنجم:  فصل  صفویه، 
ششم: پهلوي و انقالب اسالمي، فصل هفتم: شهرستان 
راه،  نقش  هشتم:  فصل  تجارت،  و  اقتصاد  آینه  در  ها 
بازار و کاروانسرا، فصل نهم: ردپاي اقتصاد و تجارت 
در سفرنامه ها، فصل دهم: معدن، فصل یازدهم: صنعت 
اقتصاد  و  عشایر  دوازدهم:  ها، فصل  آفریده  و دست 
و تجارت، فصل سیزدهم: آب و کشاورزي در تاریخ 
سرمایه،  و  گمرک  بانک،  چهاردهم:  فصل  کرمان، 
تجارت،  و  اقتصاد  دولبه  تیغ  مالیات،  پانزدهم:  فصل 
بازرگانان  و  کرمان  زرتشتي  جامعه  شانزدهم:  فصل 
معروف، فصل هفدهم: نقش زنان در اقتصاد و تجارت 
کرمان، فصل هجدهم: بازرگانان سیاستمدار، شاعر و 
پزشک، فصل نوزدهم: نام آوران تجارت کرمان، فصل 
بیستم: کارآفرینان، فصل بیست و یکم:تاجران کرمان 
و  اتاق  پیشینه  و دوم:  بیست  ماندگار، فصل  بناهاي  و 
و  متفرقه  سوم:  و  بیست  فصل  برگزیدگان،  نخستین 

فصل پایاني است.
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آیین عشق 

مولف: دکتر جواد برومندسعید 
ناشر:  دانشگاه شهید باهنر کرمان

درباره کتاب:
از  است  کتابی  عنوان  عشق  آیین 
 ۵4۸ در  که  سعید  برومند  جواد 
دانشگاه  انتشارات  توسط  و  صفحه 
 13۸3 سال  در  کرمان  باهنر  شهید 
موضوع  است.  رسیده  چاپ  به 
ادبیات  در  عشق  کتاب  این  اصلی 
سعید،  برومند  جواد  از  است. 
فشانی)باد(،  جرعه  کتاب های 
بازار  در  نیز  جمشید)توس(،  نوروز 

کتاب موجود می باشد.

نامه  افضل کرمانی
 

مولف: احمدبن حامد افضل الدین 
کرمانی 

گردآورنده: دکتر محمد رضا صرفی 
ناشر:  دانشگاه شهید باهنر کرمان 

درباره کتاب:
کتابی  عنوان  کرمانی  افضل  نامه 
است از احمدبن حامد افضل الدین 
کرمانی که در 24۸ صفحه و توسط 
انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان 
در سال 13۸3 به چاپ رسیده است. 
کرمان  کتاب،  این  اصلی  موضوع 
است. از احمدبن حامد افضل الدین 

کرمانی، کتاب های سلجوقیان و غز 
در کرمان)علم(، المضاف الی بدایع 
کرمان)اساطیر(،  وقایع  فی  الزمان 
الصحه)سفیر  حفظ  در  رساله  دو 
اردهال(، نیز در بازار کتاب موجود 

می باشد.

• فرهنگ عامیانه گلباف
•پدید آورندگان : محمدجواد اسدی گوکی 

•ناشر : مرکز کرمان شناسی  • سال نشر : 1379 
• تاریخ نشر : 24/10/1379    • محل نشر : کرمان 

تعداد   • فارسی   : اصلی  زبان   • فارسی    : زبان   •
بر  است  مشتمل  کتاب   : چکیده   •   394 : صفحات 
لغات و اصطالحات، امثله و کنایات، باورهای محلی 
این  با  که  گلباف  مردم  محلی  ترانه های  برخی  و 
کتاب حاوی  :ابتدای  است  آمده  فراهم  مختصات 
رضا  "دکتر  شناسی"،  کرمان  "مرکز  از  مقدمه  سه 
مطالبی  آن  از  پس  است.  مولف  و  اشرف زاده"، 
باستانی  آثار  فرهنگی،  اجتماعی،  ساختار  درباره 
گردیده،  درج  گلباف  شهرستان  زیارت گاه های  و 
آن گاه توضیحاتی در باب کتاب )اهداف نگارش، 
ذکر  غیر(  و  مطالب  گردآوری  نحوه  آن،  ساختار 
شده است .متن اصلی کتاب شامل "امثله و کنایات 
"و "لغات و اصطالحات "است که به ترتیب حروف 
آوانگاری  و  ترجمه  آن  ذیل  و  شده  تدوین  الفبا 
آمده است. بخش بعدی به باورهای مختلف مردم 
مردم  محلی  ترانه های  به  انتهایی  بخش  و  گلباف 
شامل  نیز  بخش  .این  است  یافته  اختصاص  گلباف 

ترجمه و هم آوانگاری است".

باستانی  پاریزی    مقدمه:محمدابراهیم 
• نویسنده: رضوان تاج پور   

• نوع کتاب : تالیف
•  موسسه فرهنگی کرمان شناسی 

• زبان اصلی: فارسی
• محل نشر : کرمان

تاریخ  شرح  حاضر،  مصّور  کتاب  »موضوع 
استان  توابع  از  »رابر«  شهر  جغرافیای  و 
سفرنامه  همراه  به  اثر،  این  است.  »کرمان« 
صولت السلطنه«  قلی خان  مرتضی  »سلطان 
اسناد  و  عکس ها  و  عالیات  عتبات  به 
تاریخی »رابر« است. نگارنده، پس از شرح 
جغرافیای »رابر« آب و هوا، پوشش گیاهی 
و جغرافیای تاریخی این شهر را از دیدگاه 
متون تاریخی و باستان شناسان معرفی کرده 
و  ایالت  رسوم،  و  آداب  و  فرهنگ  است. 
و  دیدنی  مناطق  و  متبرکه  ابنیه  طوایف، 
تشکیل  را  کتاب  دیگر  مطالب  تفرجگاه ها، 
باستانی  محمدابراهیم  استاد  می دهد.  
پاریزی مقدمه مفّصلی بر آن نگاشته اند و در 
آن از خاطرات خود در باب شهر »رابر« و 

مردمانش یاد کرده اند«.

نویسنده: کبری ابراهیمی میمند
• موضوع : میمند،   • ناشر : مرکز کرمان شناسی

• محل نشر : کرمان
• نوع کتاب: تالیف    •  زبان اصلی : انگلیسی

منطقه ی  معرفی  به  حاضر  کتاب  در  »نویسنده   
جنبه های  از  ـ  کرمان  روستاهای  از  ـ  میمند 
گوناگونی چون: قدمت، تاریخ، جغرافیا، فرهنگ 
به پنج فصل  بر این اساس کتاب  پرداخته است. 
تسمیه  وجه  اول،  فصل  در  است.  شده  تقسیم 
دوم،  فصل  در  و  میمند  منطقه ی  جغرافیای  و 
به  سوم  فصل  می شود.  بازگو  میمند  تاریخچه ی 
و  کشاورزی  به  چهارم  فصل  و  خانه ها  معماری 
پنجم  فصل  در  دارد.  اختصاص  میمند  دام داری 
شامل  میمند  مردم  فرهنگی  ویژگی های  به  نیز 
و  آداب  طایفه ها،  میمندی،  ویژگی  و  خصیصه 
بومی  های  درمان  اعتقادات،  و  مراسم ها  رسوم، 
در  رایج  ضرب المثل های  و  گویش   و  محلی،  و 
است،  گفتنی  اشاره می گردد.  میمند  مردم  میان 
شامل  کیلومتری   36 در  میمند  تاریخی  روستای 
شرقی شهر بابک و با خطی مستقیم بین شهرهای 

یزد، کرمان، و شیراز قرار دارد«.
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وان  ه رض   روض 

ٝ رمان ب است 
 
انک  

پرسه در حوزه کرمان پیش و پس از تاریخ



از  پراکنده  طور  به  کرمان  استان  در  انسانها  حضور  شواهد 
عصر   در  ولی  باشد  می  آن  از  پیش  حتی  و  نوسنگی  دوران 
مس-سنگ و بعد از آن عصر مفرغ شاهد حضور چشمگیر و 
استقرارهای شکوفا و ثروتمند در این منطقه هستیم. هرچند 
بهتر  امروزه  حاکم  شرایط  از  اندکی  هوایی  و  آب  شرایط 
بوده ولی دلیل اصلی حضور و رونق در این منطقه معادن و 
منابع غنی معدنی می باشد که عالوه بر استفاده محلی به طور 
گسترده به مناطق دور و نزدیک صادر می گردید. از دوران 
پیش از تاریخ  در استان کرمان چهار محوطه شاخص کشف 
و حفاری شده است که این محوطه ها شامل: تل ابلیس، تپه 
یحیی، محوطه شهداد و تپه های کنارصندل و قبرستان های 
هاشیه هلیل رود در جیرفت می باشد.در این سلسله مقاالت به 

بررسی این محوطه خواهیم پرداخت.

تل ابلیس
تل  از  ایران  فالت  در  مس  تولید  شواهد  اولین 
در  بردسیر  دشت  در  واقع  م(  ابلیس)3۵00-۵۵00ق 

جنوب شهر کرمان به دست آمده است. 
در سال 1966م حفاری بین المللی توسط موزه ایلی 

نویز به سرپرستی جوزف کالدول در تل ابلیس صورت 
آثار  کشف  دنبال  به  که   ،)1967.caldwell(گرفت
بسیار ارزنده ای از فلزگری کهن، یک تیم فلزشناسی 
به رهبری سیریل اسمیت با همراهی تئودور ورتایم و 
منطقه و جمع آوری شواهد  بررسی  به  پلینر  ردومیر 
استحاله اولیه مس و معادن مورد بهره برداری در پیش 
از تاریخ پرداختند)Smith et al.1967(. تل ابلیس در 
حدود ۸0 کیلومتری جنوب غربی شهر کرمان و سه 
کیلومتری دهکده دشتکار مشیز قرار دارد. این تل در 
1314 به دنبال یک بررسی باستان شناسی به وسیله ی 

سر اورل اشتاین کشف و مورد مطالعه قرار گرفت.
در  مذکور  تل  اوال«  دادکه  نشان  فوق  بررسی  نتایج 
 1200 دارای  که  بود  ای  تپه  صورت  به   1314 سال 
 ، ارتفاع داشته  متر  متر عرض و 11  متر طول و ۸00 
ثانیا« تپه ی مذکور در آن تاریخ به علت وجود آثار 
و مدارک باستانی به عنوان یک تپه ی پیش از تاریخ 
تا 1343  از سال 1314  معرفی شد.  استان کرمان  در 
هیچ گونه مطالعه باستان شناسی دیگری در مورد تپه 
یک   1343 سال  پائیز  در  نگرفت.  انجام  مذکور  ی 
کالدول  ژوزف  سرپرستی  به  شناسی  باستان  هیات 
تپه مذکور را مجددا« مورد بازدید و ارزیابی علمی 
قرار داد. طبق گزارش هیات مذکور به علت خاک 
آن  خاک  از  استفاده  جهت  مجاز  غیر  های  برداری 
بلندی11  از  آثاری  تنها هیچ گونه  نه  عنوان کود  به 
متری آن باقی نمانده بود بلکه در قسمت مرکزی تپه 
یک گودال عمیق و وسیعی ایجاد شده بود )تصویر1(. 
در ضمن بررسی های مقدماتی هیات باستان شناسی 
اخیر تعدادی بوته های سفالین)تصویر2( ذوب سنگ 
و  مشاهده  ابلیس  تل  اطراف  کنار  و  گوشه  در  مس 
جمع آوری شد. به دنبال بررسی هیات مذکور هیات 
دیگری به سرپرستی علی اکبر سرفراز جهت بررسی 

های باستان شناسی به استان کرمان اعزام شد. 
به حفر  اقدام  نیز  ابلیس  تل  ایرانی مذکور در  هیات 
گمانه های آزمایشی نمود. در ضمن این کاوش بود 
که تعداددیگری از بوته های سفالین ذوب سنگ مس 
به دست آمد و چنین اظهار شد که ساکنان تل ابلیس 
اولین قومی در ایران هستند که به معادن سنگ مس 
با  و  نموده  پیدا  دسترسی  خویش  اطراف  های  کوه 
به ساخت وسایل  اقدام  سفالین  ذوب آن در ظروف 
زندگی و ابزارآالت نموده اند. با روشن شدن وضعیت 
ویژه ی تل ابلیس مجددا« یک هیات باستان شناسی 
دیگری به سرپرستی ژ.کالدول در پاییز 134۵وارد تل 
ابلیس شد و تحقیقات علمی خود را به مدت دو ماه با 
حفر هفت کارگاه در گوشه و کنار آن آغاز نمود)صراف، 

.)193 ،1369
در بررسی 1343 به دلیل خاکبرداری کشاورزان زمین 
های همجوار ،کالدول توانست شش طبقه مختلفی که 
توسط اقوام ساکن این محل در گذشته در دوره های 
مختلف به وجود آمده بود مشاهده کند. هر طبقه به 
وسیله ی قطعات سفال و تعویض رنگ خاک و مهم 
تر از همه ذغال چوب که تا آن زمان در هیچ محل 
ی  طبقه  از  بود،  نشده  دیده  فراوانی  آن  به  باستانی 

فوقانی خود مجزا می گردید)تصویر3(. 
طبقه ای را که بالفاصله بر روی خاک بکر واقع شده 
ای  اولین طبقه  این طبقه  نامیده شد.  بود طبقه صفر 
بود که توسط اقوام ساکن این محل اشغال شده بود 
کرده  بنا  بکر  خاک  روی  بر  را  خود  بناهای  آنها  و 
ساکن  محل  این  در  اقوام  دسته  پنج  سپس  بودند. 
گردیده و طبقات پنج گانه فوقانی را تشکیل داده اند.

بین طبقات  از فواصل  تعیین ضخامت طبقات  از  پس 
مقداری ذغال چوب جهت آزمایش رادیوکربن جمع 

.)1966.caldwell( آوری شد

استان کرمان
 در پیش از تاریخ )1(

نخستین  مسگران ایران

تصویر)1(: نمای کنونی تل ابلیس

پژوهش و عکس از:

اسما شجاعی؛ کارشناس ارشد باستان شناسی
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کالدول براساس نوع سفال به دست آمده 
با  و  نمود.  گذاری  نام  را   آن  الیه  هر  از 
توجه به نتایج آزمایش رادیو کربن، ابلیس 
صفر »الله زار« را بین 4۵02-4410 ق م و 
ابلیس1 »بردسیر« بین 4400-4200 ق م و 
و  م  بین 4100-4000 ق  »ابلیس«  ابلیس2 
ابلیس4 »علی  ابلیس3  60+_3792 ق م و 
ابلیس۵  و  م   ق   2۸69_+۵7 قدیم«   آباد 
ابلیس6  و  نامشخص  جدید«   آباد  »علی 
تاریخ گذاری  م   »مشیز«  120+_1130ق 
می کند)caldwell. 1967: 24-36(. ولی 
لزلی فریم در کتاب خود به نقل از وویت 
ارائهمی  گاهنگاری جدید  دایسون یک  و 

در  شناسی  باستان  قدیم  دنیای  های  گاهنگاری  نام  با  خود  کتاب  در  آنها  کند. 
فصل گاهنگاری ایران، ۸000-2000 ق م که در 1992 چاپ شده است به اصالح 
ابلیس صفر وجود نداشت و  بر اساس بررسی آنها  اند.  ابلیس پرداخته  گاهنگاری 
قدیمی ترین الیه ابلیس1 می باشد که مربوط به 4420-۵290 ق م است. ابلیس2  
46۸۵-۵20۵ ق م ، ابلیس3 4400-4460 ق م ، ابلیس 4 336۵-441۵ ق م و ابلیس ۵ 
و 6 هم نامشخص عنوان شده است)Frame. 2004: 34(. در حفاری 134۵ کالدول 
، دو خانه از دوره صفر، الله زار به دست می آورد که این خانه ها شامل مصنوعات 
مسی است و در کف آن بی شمار خرده های اکسید مس و یک تکه بوته سفالین 
قرار داشت. در کنج یک اتاق نسبتا« محفوظ خانه ای، یک محفظه ی گلی با کف 

مدور در 6 سانتی متری باالی آتش دان قرار داشت . 

در کف این محفظه یک توده فلز ذوب شده شکننده سفید سبک تر از سرب بود و 
در همان اتاق چند کوزه ایستاده و یک توده غالت هم به دست آمد که با تجزیه 
تمپر سفال ها که کاه گندم بود و چند تیغه ی سنگی با اثر سیلیس بر روی آنها که 
نشان از استفاده آن در قطع گیاهان دارد ،مردمان این زمان ابلیس را کشاورز می 
دانند. از دوره بردسیر دو خانه و یک زباله دانی به دست آمد که دارای اشیاء مسی، 
قطعات سنگ معدن و  چند تکه بوته ی سفالین بودند. دوره ابلیس شامل بیشترین 
شواهد فلزگری است که صدها قطعه بوته ی سفالین کوچک با زنگار و تفاله مس 

از آن جمله است)تصویر4(. 
دورریز  همراه  به  فلزگری  های  بوته  شکسته  قطعات  ابلیس  دوره  دانی  زباله  در 
فعالیت خانگی شامل مقادیری ذغال چوب، استخوان حیوانی و خرده سفال؛ نشان 
از فلزگری خانگی و نه یک صنعت حرفه ای است. در این ناحیه هیچ چاله یا کوره 

برای احیای مس پیدا نشد. در این الیه چهار خانه با بیش از نود اتاق با نقشه  دقیق 
بلکه آنجا  به دست آمد که اتاق ها در اطراف حیات مرکزی ساخته نشده بودند 
محیط پیرامونی شامل اتاق های نشیمن به دور هسته مرکزی از انبارها و اتاق هایی 
با کاربری خاص قرار داشتند. دیوارهای خشتی، اندود شده بودند و درگاه ها به 
دقت ساخته شده بودند. دیوار و کف اتاق ها به رنگ قرمز نقاشی شده بود و کف 
اتاق توسط حصیر پوشانده می شد، سقف توسط تیرهای بلند از این سو به آن سو 
  .)1967.caldwell(گسترانده شده بود که بر روی آن اندود گل قرار می گرفت
نتیجه  در  که  داد  انجام  آزمایشاتی  سفالین  بوته  نمونه  روی یک  بر  دورتی  دکتر 
آن مشخص کرد که از آن برای استحصال سنگ معدن مس استفاده می شده و 
نه ذوب مس خام، این نتیجه هم بر اساس آزمایش بدنه بوته و حد تحمل حرارتی 
آن و هم بر اساس زنگار و مواد باقی مانده از سنگ معدن مس درون بوته گرفته 
توسط  خاک  برداشت  علت  به  باالیی  های  الیه  شد)Dougherty.1967:19(.در 
اهالی چیز قابل توجهی به دست نیامد فقط در باالترین الیه یک کوره سفالگری 
بزرگ و نسبتا« سالم با اجزا مختلف به دست آمد که تاریخ آن مربوط به 1100ق م 
می باشد)صراف،1369، 19۵(. به نظر می رسد که سکونت در ابلیس در اواخر هزاره 
دوم قبل از میالد به پایان رسیده است. تغییر مسیر رودخانه ی الله زار، کمبود آب 
و هجوم شن های روان به عمر این مرکز باستانی که برای نزدیک به چهار هزار 
سال کم و بیش بطور مداوم پایگاه تمدن این ناحیه بود مهر پایان زد. در مجموع 
خانه ها به نسبت دیگر محوطه های همزمان از استحکام و کیفیت باالیی برخوردار 
بوده است. و در همه خانه ها نوعی آتشدان کشف شد که به نظر کالدول برای 
خلوت  حیاط  در  ابلیسی  خانواده  هر  است.  شده   می  استفاده  آن  از  نان  پخت 
خانه خود یک کوره ذوب مس داشت که سنگ مس را درون بوته های سفالین 
قرار می داد و در این کوره ها با کنترل اکسیژن به مقدار کم مس به دست می 
آوردند )ماهری،1379(. این شواهد نشان از فعالیت فلزگری در کنار دیگر فعالیت 
های روزمره می باشد و در این دوران فلزگری به صورت یک صنعت تخصصی 
تمام وقت و در یک منطقه ی جداگانه نمی باشد و مردمان ابلیس هنوز در مرحله 
بوته  تعداد زیادی خرده های  به  با توجه    .)1967.caldwell(روستانشینی هستند
سفالین که از قدیمی ترین الیه شاهد ظهور آن هستیم و این شواهد فلزگری تا 
چهار دوره بعدی ادامه دارد. و هرچند درهر بوته کوچک مقدار کمی مس تولید 
می شود ولی تعداد زیاد آنها احتماال« نشان از تولید بیش از نیاز محلی و مبادله ی 

.)37-1967:34.caldwell( آن با دیگر مناطق است

 )1967.caLDwELL(طرح بوته ذوب فلز تل ابلیس :)تصویر)2  

 تصویر)3(: یافته های سطحی بازدید از تل ابلیس توسط نگارنده

        تصویر)4(: بقایای فعالیت فلزگری یافت شده از سطح تل ابلیس توسط نگارنده
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جناب آقای مهندس شیخ بهایی
مدیریت محترم مسئول فصلنامه جامعه کریمان

با اهدا سالم و تحیات؛ احتراما از تهیه، تنظیم و ارسال 6 
شماره نخست فصلنامه وزین »جامعه کریمان« که از سال 

94 تا کنون به چاپ آن همت گمارده اید، سپاسگزارم.
نظران  صاحب  و  اندیشمندان  نمودن  جمع  شک  بی 
تفاوت  همه  با  کرمانی  گذار  تاثیر  مداران  سیاست  و 
پیشرفت  اولیه  نشانه  مباهات و  مایه  دیدگاه ها، دور هم 
اهداف  به  نظر  است.   عزیزمان، کرمان  و  پهناور  استان 
بخش  در  و  آن  اول  شماره  در  که  نشریه  این  واالی 
»سخن نخست« به آن اشاره کرده اید، نکاتی چند را به 

استحضار می رساند:

زمین  ایران  های  استان  و  والیات  تاریخ،  طول  1-در 
فراز و فرود های بسیاری را تجربه کرده اند، به عنوان 
مثال تهران که روزگاری به ری شناخته می شده و صرفًا 
نقطه ای خوش و آب و هوا بوده است، در دوران قاجار 
پایتخت شد و تا به امروزکه نامش، با نام ایران به عنوان 
مرکز تصمیم سازی ها و تصمیم گیری گره خورده است. 
یا مشهد مقدس که به واسطه ی مدفن مطهر و با برکت 
بدل  مشهور  و  بزرگ  شهری  به  شیعیان)ع(  هشتم  امام 
از  زائر  هموطنان  کثرت  ورود  دلیل  به  و  است  شده 
به  نیاز  کشورها  سایر  شیعیان  و  ایران  مختلف  شهرهای 
در  قدم  قوت  و  نموده  احساس  را  گسترش  و  پیشرفت 
را دنبال کرده  این راه گذارده است. اصفهان، رونقی 
استان  برای دیگر  تا حدی  توان گفت  تا می  است که 
به  باستانی خود  اثار  و در کنار  است  نیافتنی  ها، دست 
خوبی و  با سیاست صحیح صنعت گردشگری را در این 
استان رونق بخشیده و به قلب توریسم ایران تبدیل شده 
در  متاسفانه  بپردازیم  کرمان  به  اگر  راه  این  در  است. 
فرودها بسیار زیاد از آن یاد می شود اما فرازهای آن، 
اندک و انگشت شمارند. از آنجایی که کرمانی هستیم و 
دوستدار دیار کریمان، از خود پرسیدم که چرا این گونه 
است و چه راهی وجود دارد که جریان فوق را برعکس 
رحمانه  بی  حمله  تاثیر  جمله  از  عوامل  همه  نماییم. 
آقامحمدخان قاجار بر روی مردم و قحطی و گرسنگی 
ناشی از جنگ جهانی اول را بررسی کرده و در نهایت 
به خودمان، »کرمانی ها« رسیدم که گله نه از دیگران 
متمکنین  و  ثروتمندان  که  این  کما  است.  خود  از  که 
مرکز  خصوص  )به  ایران  سراسر  در  کرمان  از  زیادی 
کشور( و حتی دیگر کشورها سراغ داریم. اما سرمایه این 
عزیزان و در آمدهای ناشی از محصوالت تولیدی این 
استان در کرمان یا برای کرمان نیست. یا سیاستمداران، 
اقتصاد دانان و فرهیختگان بزرگی از خطه کریمان در 
مناصب مهم و کلیدی داشته و داریم اما  کماکان، کندی 
پیشرفت کرمان را شاهدیم در حالی که دیگر به کرمان، 

برای ارائه خدمت و انتقال تجربیات برنگشته اند. 
شناسی  آسیب  و  دقیق  بررسی  نیازمند  همه  ها  این 
داران  سرمایه  و  متمکنین  چرا  مثال  که  اند  اجتماعی 
و  کنند  نمی  گذاری  سرمایه  کرمان  خود  در  کرمانی 
کشورهای  حتی  و  بزرگتر  شهرهای  به  را  خود  دارایی 
دیگر منتقل می نمایند. آیا مردمان شهرهایی مثل اصفهان 
این  اگر  کنند؟  می  نیز چنین  مشهد  و  اراک  و  تبریز  و 
کرمان خارج  از  ها  سرمایه  که  بکنیم  نیست، چه  چنین 
نشود و همین جا سرمایه گذاری شوند؟ برای نمونه در 
سال چند هزار میلیارد ریال پسته، خرما، مرکبات و سایر 
محصوالت را از این استان به عنوان فروش می رسند. 

و  ماند  می  باقی  کرمان  در  درآمد  این  از  درصد  چند 
سرمایه گذاری می شود؟ یا مثال معادن و کارخانه های 
نباید در کنار آنها  ، آیا  بزرگی در استان فعالیت دارند 
شاهد تغییری مثبت و سازنده در اطراف آنها باشیم ؟ اینها 
بحث های ریشه ای و بنیانی هستند که باید علت یابی و 

راهکاریابی شوند تا به توان مسیر را اصالح نمود.

2-این مطلب را بارها و بارها از رسانه ها و مسئولین و 
معادنکاران  بهشت  »کرمان؛  که  ایم  شنیده  متخصصین 
نقل  و  کلیشه  به  تبدیل  دیگر  که  آنقدر  است،  ایران« 
محافل شده است و همچنین برخی عناصر پرکاربرد و 
حتی کمیاب در این استان وجود دارد که در صورت 
و  استان  نصیب  سرشاری  درآمد  درست،  برداری  بهره 
این  چرا  اما  نماید.  می  کشور  نهایت  در  و  آن  مردمان 
گونه نشده است و به غیر از چند معدن مطرح و بزرگ  
بقیه معادن محلی از اعراب ندارند ؟ معادن بزرگی هم 

که هستند یا دولتی اند یا غیر مستقیم وابسته به آن. 
و کارگر  و کارشناس  تعدادی کارمند  تنها  بین  این  در 
استخدام می شوند و حقوقی دریافت می کنند اما منافع 
چندانی به استان نمی رسد و اگر هم می رسد تخریب 
و آلودگی محیط زیست است. سوال این است که آیا 
اگر این همه معادن که در استان ما هست، در کشورهای 
دیگر بود نیز همین طور بدون استفاده می ماند؟ چرا راه 
دور برویم و مثال کشورهای خارجی را بزنیم، اگر این 
حجم از معادن در استان هایی مثل اصفهان و مرکزی و 
اینچنین  نیز  بودند  زنجان  و  فارس  و  آذربایجان شرقی 
معادن و عناصر  این  ماندند؟  بال محل می  استفاده و  بال 
خدادادی آن، می توانند بهترین راهکار برای افزایش 
گذاران  سرمایه  باشند.  استان  برای  درآمد  و  اشتغال 
به  مند  سایر کشورها عالقه  و  ایران  نقاط  از  زیادی هم 
روند  شاید  ولی  هستند  بخش  این  در  گذاری  سرمایه 
مجوزات  ارائه  جهت  ها  سازمان  و  ها  ارگان  همکاری 
الزم که بعضا بیش از یک سال زمان می برند گره این 

مشکل باشد. 

3-به جرأت و بی اغراق می توان گفت استان کرمان، 
یکی از ۵ استان برتر ایران در زمینه وجود آثار باستانی 
سیاحان  از  زیادی  تعداد  سالیانه  تواند  می  که  است 
به  فراوانی  آوری  ارز  و  نماید  جلب  خود  به  را  جهان 
همراه داشته باشد اما این که چرا رتبه خوبی در جذب 
تعجب  و جای  نداریم، جای سوال  در کشور  گردشگر 
بسیار دارد؟ چرا زیرساختهای جذب گردشگر در استان 
ضعیف است؟ مگر به استان ما هم به مانند سایر استان ها، 
منابع اختصاص داده نمی شود ؟ آیا هتل های درخور و 
نقل  و  یا وسایل حمل  نداریم  را  جوابگوی جهانگردان 
است  جالب  نداریم.  را  باال  ارزشیابی  با  و  قبول  مورد 
بومی  یزد هواپیمایی  و  اصفهان  فارس،  استان های  که 
و اختصاصی ندارند اما کرمان یکی از بهترین و با کیفیت 
ترین خطوط هوایی ایران)ماهان ایر( را در اختیار دارد 
اما نکته تلخ این که، چرا از این موقعیت استثنایی، به نحو 
احسن در جهت ورود مستقیم گردشگر از اروپای غربی و 

آسیای شرقی استفاده نمی کنیم؟ 
به  سیاحت،  برای  را  همشهریان  که  هستیم  قادر  چرا 
کشورهای دیگر بفرستیم اما قادر به هماهنگی برای ورود 
گردشگر خارجی با خط هوایی نیستیم؟ به عبارت دیگر، 
این خط هوایی بسیار خوب ما کرمانی ها، هنوز نتوانسته 
به عنوان پایه و ستون اصلی جذب گردشگر برای کرمان 
ایفای نقش نماید. چرا اماکن بین راهی مناسب در جاده 
زایی  درآمد  فرصت  از  چرا  و  ؟   نداریم  استان  های 

گردشگری به نحو مطلوب استفاده نمی کنیم؟ 
چرا کویر عالی و شب های پرستاره و سحر انگیز آن، که 
تجربه ای غیر تکراری برای غربی هاست را به فرصتی 
جهت جذب تبدیل نمی کنیم؟ ظاهرا هم اکنون سیاست  
تهران  از  که  است  طور  این  کشور   به  گردشگر  ورود 
می  اعزام  شیراز  و  یزد   ، اصفهان  به  سپس  و  وارد شده 
شوند و کمتر به کرمان گذرشان می افتد. اگر مدیریت 
و هماهنگی و برنامه ریزی صحیحی در این زمینه داشته 
با  را  ایران  به  گردشگران  ورود  روند  توانیم  می  باشیم 
فرودگاه  بین المللی کرمان و هواپیمایی ماهان در حد 
نیاز برعکس کنیم و گردشگران را مستقیما وارد کرمان 
نماییم و اینجا پس از بازدید از کرمان و سایر نقاط دیگر 
برای آنها فراهم  برنامه گردش سایر استان ها را  استان 
کنیم. و گفته ها و  پرسش ها و تاسف های بسیار از این 

دست.

4- در بخش صنعت که تقریبا حرفی برای گفتن نداریم 
و از غافله دور مانده ایم ، اگر هم تعدادی کارخانه در 
استان هست آن ها هم دولتی اند و منفعت اندکی برای 
تکنولوژی های قدیمی که گاهی  با  استان دارند آنهم 
خصوصی  بخش  به  گیرد،  می  پیشی  درآمد  از  هزینه 
کمک نکرده ایم و این طیف به مانند کودکی سر راهی 
از این ارگان به آن ارگان پاس داده می شود تا مجوزی 
برای کار و اشتغال زایی دریافت کند و اگر هم دریافت 
کند چه بسا هر روز ارگانی نظارتی  بدون در نظر گرفتن 
استاندارداهای نظارتی کار را سخت و مشکل نماید. در 
مقایسه با سایر استان ها عقب مانده ایم ، مثال عینی و بارز 
آن یزد است که طی یک برنامه ریزی چند ساله چگونه 
خود را جدا کرده است و به جمع استان های پیشرفته 
کشور پیوسته . دیگر نیازی به مقایسه با اصفهان و خراسان 

و مرکزی و آذربایجان شرقی  نیست.

۵- در بخش کشاورزی به راحتی با ارزش ترین و حیاتی 
ترین نعمت خدادادی، آب را به دلیل عدم مدیریت و 
نبود آینده نگری هدر می دهیم و در بسیاری از مزارع 
هنوز روش های اولیه آبدهی ) غرقابی( را استفاده می 
های  نسل  ؟  نیستیم  اینده  های  نسل  فکر  به  مگر  نماییم. 
آینده هیچ! به فکر بیست یا سی سال آینده خودمان هم 
نیستیم. به همین روش که جلو برویم استان عزیزمان تا 
ها در  استان  ترین  دار  از مشکل  یکی  آینده  دهه های 
بود.  خواهد  روبرو  خود  شهروندان  آب  تامین  زمینه 
مشکالت  آب،  به  نیز  دیگر  های  استان  نیاز  به  توجه  با 
آب  انتقال  که  بود  خواهد  دیگر  مشکل  نیز  همجواری 
را به استان مشکل خواهد نمود. باید به مشکل رسیدگی 
کنیم و مسئله را حل کنیم که آب درست مصرف شود، 

منابع حفظ و بهینه استفاده شوند. 
برتر  صاحبان  و  سبک  صاحب  کشورهای  از  بیایم 
از  استفاده حداکثری  نحوه  و  زمینه آب  در  تکنولوژی 
بگیریم.  مدد  آنها  از  و  شویم  مذاکره  وارد  آن  قطرات 
سرشار  هوش  واسطه  به  روزگاری  که  است  درست 
حرفی  کاریزها  و  ها  قنات  زمینه  در  مهربانمان  اجداد 
برای گفتن داشته ایم، اما امروزه به دلیل خواب طوالنی 
ما ، دیگر کشورها از ما جلو افتاده اند. چه ایرادی دارد 
از تجربیات و فناوری های آنها مدد بگیریم که هم آب 
را ذخیره نماییم و هم کشاورزی را بروز کنیم و هم میوه 
های خوش آب و رنگ گذشته مثل انار را به باغ های 
ای  میوه  همه  امروز  برگردانیم؟  استان  های  شهرستان 
بازار دارد و مشتری های دست به نقد  در انتظار. گردو 
را به حداکثر محصول رساندن کاری نشدنی نیست و به 
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همت و مدیریت درست احتیاج دارد.
و  دستبافت  قالی  و  فرش  دستی،  صنایع  حوزه  در   -6
جایگاه  که  است  دیرزمانی  راور،  و  کرمان  نواز  چشم 
در  هم  مان  اشک  اند،  داده  دست  از  را  خود  واقعی 
نمی آید. در روزگاری مرکز تبادل قالی ایران با جهان 
بودیم اما امروز قالی تبریز و کاشان گوی سبقت را از ما 
ربوده اند و ما را به تماشاگرانی بی هنر تبدیل نموده اند. 
خارجی ها دیگر برای خرید فرش به این دیار سرازیر 
نمی شوند. هرچند عده ای دلیل بیاورند که بافنده های 
نیستند یا فرش های کپی برداری  ماهر و قدیمی دیگر 
شده چین و هند و پاکستان و افغانستان بازار را خراب 
تنگ  را  عرصه  قیمت  ارزان  ماشینی  فرش  یا  اند  کرده 
فراموشی  برای  قبولی  قابل  باز هم جواب  است  نموده 
قالی کرمان که به نوعی هویت ما هم هست، نمی باشد  
زیرا امروز در همین کشور خودمان تبریز به مرکز خرید 
و فروش فرش تبدیل شده است. در همه دنیا برای جنس 
اصل و کیفیت اعال ارزش و اعتبار قائلند و حتی حاضر به 
پرداخت بهای بسیار باالیی هستند. کجایند کارگاه های 
متعدد قالی بافی کرمان و راور و سیرجان که در ایامی 

درآمدی عالی نصیب کرمان می نمودند. 

7- در حوزه ورزش،کال خجالت می کشم تا در مورد 
تیمی، کرمان  زمینه ورزشی  آن صحبتی کنم. در هیچ 
وکرمانی موفق نیست . فوتبال که روزی مایه دلخوشی 
در  زدن  پا  و  دست  حال  در  االن  بود  ها  کرمانی  ما 
منجالب مدیریت  و به تبع آن غرق در لیگ های دسته 
پایین.  والیبال و بسکتبال و سایر رشته های تیمی فقط 
اسمی دارند و رسما افتخاری ندارند و این به سایر رشته 
استثنائات در رشته های  از   . نیز سرایت کرده است  ها 
این  نداریم.  حرفی  هیچ  دیگر  بگذریم  که  پارالمپیک 
سوال مطرح می شود که آیا کرمانی ها ورزشی نیستند؟ 
چنین  چرا  پس  هستند  اگر  و  وامصیبتا  که  نیستند  اگر 

ورزش ما بیمار و ضعیف است؟ 
مطمئنا اهل ورزش هستند زیرا در گذشته تیم های قوی 
سوم  زمان  از  ای  برهه  در  کرمان  مس  حتی  و  بودند 
که  دهد  می  نشان  این  رفت.  آسیا  به  و  شد  برتر  لیگ 
مشکل از ورزش نیست و  عامل جای دیگر است و آن 
یکباره  به  قوی  تیم های  است که چگونه آن  مدیریت 
چنین سقوط آزاد کردند. در ورزش های انفرادی نیز 
وضع بهتر نیست.  این وظیفه خطیر برعهده شما و فصلنامه 
نمایید،   یابی  ریشه  کنید،   بررسی  که  است  تان  وزین 
کارشناسی  امر  متخصصین  و  نظران  صاحب  حضور  با 
کنید که ورزش کرمان را چه شده است، آیا خودمان 
نداریم؟  !؟ آیا مدیران شایسته و الیق و دلسوز  مقصریم 
آیا بودجه به اندازه کافی نیست؟ اگر خودمان مقصریم 
رفع  و  جویی  چاره  با  باشد،  چنین  کنم  نمی  فکر  که 
است  مدیریت ضعیف  اگر  کنیم،  برطرف  تقصیر  عوامل 
اوال صریحًا اعالم نماییم و دومًا اقدام بر گماردن مدیران 
قوی نماییم . اگر از مرکز بودجه نم یرسد چطور استان 
مثل  گیرند  می  کافی  و  های خوب  بودجه  دیگر  های 
این  که  دارند  می  دریافت  هم  متمم  گاهی  و  اصفهان 
خود برمی گردد به قدرت چانه زنی مدیران کرمانی با 
باال دستی ها.  البته بحث مهمی که مطرح است این نکته 
ارگان های  و  ها  است که خود شرکت  اساسی  و  مهم 
کرمانی نیز بودجه ای برای ورزش دارند که مبلغ آن 
با توجه به شرکت های بزرگ و متمول در استان خوب 
و حتی عالی است. اینها و سواالت بسیار دیگر در ذهن 
بعنوان یک کرمانی بوده است و حتما هر کرمانی  من 

دیگری نیز نگرانی استان را دارد.   

جناب آقای مهندس شیخ بهایی
با دیدن فصلنامه شما، تمام آن سواالت در ذهنم بیدار 
شدند و به نظرم آمد شاید خداوند راه عنایتی به کرمان 
نشان داده است که به توان چاره ای برای بهبود اوضاع 
استان اندیشید. با این دید، هر شش شماره نشریه شما را 
با دقت مطالعه نمودم. نکات مثبت آن خوشحالم نمود اما 
راهکارهایی هم هست که عالوه بر ارائه اخبار مربوط به 
استان و شخصیت های کشوری آن، راهی برای ایجاد 
و  افراد  از  همه  که  است  استان  پیشرفت  برای  سندی 
آن  اجرای  جهت  در  و  باشند  پایبند  آن  به  ها  ارگان 
همه  از  که  اینجاست  شما  فصلنامه  بردارند. خوبی  گام 
گروه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی با 
هر فکری حضور دارند و این یعنی یک فرصت استثنایی 
بسیاری  مداران  سیاست  استان  این  که  آنجایی  .از 
سیاسی  عمده  فکری  دو خط  در  و  است  داده  پرورش 
ایران نماینده داریم و این فصلنامه همه را دور هم جمع 
نموده است، این یعنی به فال نیک گرفتن برای استان 

و مردمانش. 
از فرصت پیش آمده باید نهایت استفاده را برد و نقاط 
مثبت موجود در استان را بررسی کرد و سعی در تقویت 
آنها نمود و نکات منفی این استان را هم که متاسفانه کم 
نیستند را نیز ریشه یابی نمود و سعی در رفع آنها بنماییم . 
همه با هم با هدف تهیه سندی ۵ یا 10 ساله دور هم گرد 
ارائه  نمایند و  ابراز و عقیده  نهایت رفاقت،  بیایند و در 
راهکار دهند و در نهایت بهترین راه حل و کوتاه ترین 
مسیر را برای توسعه و پیشرفت این خطه هدف گذاری 

کنند.
اولویت  را  مشکالت  که  جانبه  همه  سند  یک  قالب  در 
بالقوه را  برای بهبود به ترتیب  بندی کند، نقاط مثبت 
سرمایه  و  بیشتر  کار  نیازمند  و  ضعف  نقاط  کند،  ارائه 
و  تاثیرگذار  افراد  همه  به   و  کند  شناسایی  را  گذاری 
به  و  شود  ارائه  واحد  صورت  به  عملیاتی  های  ارگان 
ارائه  این خطه  به عنوان صاحبان اصلی  نیز  کرمانی ها 
بیفتد و همشهریان و هم  اتفاق  امری  اگر چنین  گردد. 
را  ده  سود  و  گذاری  سرمایه  های  فرصت  ها  استانی 
بشناسند دیگر پول های با ارزش خود را که االن حکم 
خون برای رگ های در حال خشکیدن این استان را 
دارند را به همین بدن تزریق می کنند و از استان خارج 
نمی نمایند و مدیران و تصمیم گیران استانی هم با در 
نیروهای  بکارگیری  مالی مناسب و  منابع  اختیار داشتن 
متخصص و زبده طرح ها را سریعتر به سرمنزل مقصود 

می رسانند. 
برای شروع به نظر اول باید کمبودها و عقب ماندگی ها 
را بپذیریم زیرا این سنگ بنای شروع ساختن جامعه ای 
بهتر است. اگر با واقع بینی نگاه کنیم راحت تر مشکالت 
را بررسی می کنیم و افراد صاحب تخصص را بر سر کار 

می نهیم. از یکجا باید شروع کرد. 
اگر در تهران مقدور نیست، در همین کرمان و در کنار 
کمبود ها، باید دلسوزان دور هم جمع شوند تجربیات را 
به نسل های مدیریتی آینده انتقال دهند و سپس شروع 
استفاده  آن  از  باید  که  است  فرصتی  این  شاید  کرد. 
برای  بشود  عملی  ای  نمونه  این  و  برد  را  حداکثری 
استان های دیگر که راه پیشرفت را با مدل به سازی و 
بازسازی از خودشان شروع نمایند. اگر نگاه عمیق تری 
به پیشرفت و آینده ایران داشته باشیم باید از خودمان، 
و  خبره  کارشناسان  کنیم.  شروع  مان  استان  و  شهرمان 
باتجربه کرمانی در کنار هم قوانین مزاحم و نارسا را در 
حوزه های اقتصادی، فرهنگی و سرمایه گذاری خارجی 

برای استان شناسایی کنند و این راهی در جهت بهبود 
قوانین کشوری هم خواهد شد.  همه عزیزان کرمانی با 
هر سمت و سوی فکری همدلی و همکاری را سرلوحه 
 . بکوشند  کرمان  آبادانی  برای  و  دهند  قرار  خود  کار 
بسیاری از عزیزان کرمانی با رای کرمانی ها به مقامات 
فراوان  تجربیات  از کسب  و حاال پس  یافتند  باال دست 
دوران  در  کند  می  ایجاب  خوب،  ارتباطات  ایجاد  و 
آبادانی  به  و کمر همت  برگردند  به کرمان  بازنشستگی 

این خطه ببندند.
زیبایی  تا  گرفته  شهداد  بکر  و  زیبا  طبیعت  و  کویر  از 
خبر  چون  هم  استان  سردسیر  نقاط  کننده  خیره  های 
بافت را برنامه ریزی صحیح می توان به قطب های کم 
نظیر گردشگری تبدیل نمود  و در جهت اقدام حرکت 
نمایند. انسان به امید زنده است و اینکه در آینده اتفاق 
کریمان  وزین  فصلنامه  هم  من  و  افتد  می  خوب  های 
را  با همین نیت  می خوانم.  از کارهای مهمی که باید 
منصبان  صاحب  و  بزرگان  کردن  جمع  گیرد،  انجام 
گردهمایی  انجام  و  است  کرمان  خود  در  کرمانی 
های وحدت افرین متوالی و منظم، همچنین با حضور 
انتشار اخبار این جلسات  مسئولین تصمیم گیر استان  و 
به مردم در جهت دلگرمی آنها. در هر نشست به یکی از 
رایزنی  و  بحث  و  پرداخته شود  استان  اساسی  معضالت 
امر ارجاع  به مسئوالن  گردد و نظرات مثبت و سازنده 
گردد. حتی اگر بر فرض محال مسئولی خدای ناکرده 
سهل انگاری و اهمال نمود با وجود بزرگان کرمانی و 

پیگیری آنها می توان جلوی آن را گرفت. 
پیشرفت  موانع  تشخیص  تخصصی  های  کمیته  تشکیل 
های  راه  بهترین  از  زمینه  این  در  راهکاریابی  و  استان 
و  نظر  صاحب  خطه  این  باشد،  تواند  می  پیشنهادی 
نتشار  متخصص و دلسوز کم ندارد. نشریه شما در کنارا 
اخبار می بایست به این موارد نیز بپردازد . حتی گاهی 
اوقات می توان از تجربیات شهرها و استان های پیشرفته 
کشورهای دیگر نیز بهره برد. چه ایرادی دارد از ژاپنی 
ها به دلیل پیشرفت های شهرسازی کمک بگیریم، یا  با از 
فرانسوی ها و اسپانیایی ها در زمینه گردشگری مشورت 
نماییم و. یا از استرالیا و برزیل در زمینه معادن همکاری 
داشته باشیم. تشکیل کمیته ای جهت شناساندن فرصت 
گذاران  سرمایه  به  کرمان  استان  گذاری  سرمایه  های 
خارجی  یکی از واجب ترین نیازهای استان است که در 
این زمینه می توانید کارهای بزرگی بواسطه ی حضور 

بزرگان در این فصلنامه به انجام برسانید .
که  است  دلیل  این  به  حضرتعالی  برای  باال  نکات  ابراز 
فصلنامه شما همه دلسوزان را با خود دارد . یک دست 
صدا ندارد و من یا هرکس دیگر به تنهایی نمی توانیم 
محکمی  پایگاه  چنین  از  باید  دهیم.  انجام  مفیدی  کار 
استفاده نمود. نشریه شما می تواند رسالت مهم پرسشگری 
اطالع  به  و  کند  بررسی  را  مشکالت  بگیرد،  عهده  بر  را 
مسئولین برساند و پیگیر چگونگی روند بهبود امور گردد.

ممکن  نحو  بهترین  به  فرصت  این  از  اینکه  پایان   در 
استفاده نمایید که کارهای بزرگ و ستودنی روزگاری 
این آرزو و  ما هم  اند.  از آمال و آرزویی شروع شده 
روز  به  روز  کرمان  که  داشت  خواهیم  همیشه  را  امید 

سربلند تر و موفق تر باشد .
یک بار دیگر از زحمات شما برای این فصلنامه که به حق 

یکی از نیازهای مبرم استان است سپاسگزاری می کنم.

ارادتمند شما؛ 
دکتر مجتبی یزدان پناه
بهار 96
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محل  در  روادید  صدور  دفتر  افتتاحیه  مراسم  در  قشقاوی  حسن  دکتر 
و  قبل  استان کرمان  این که  به  اشاره  با  المللی کرمان  بین  فرودگاه 
بعد از انقالب محوریت خاصی در جنوب شرق کشور داشته است، 
اظهار داشت: قدمت فرودگاه  کرمان که در سال 1320 افتتاح 
بر اهمیت استان کرمان در کشور است.  بهترین گواه  شده 
زیرا  است،  مندلیف  جدول  استان  کرمان،  افزود:  وی 
بیشتر از همه استان دارای منابع کانی و معدنی است. 
قشقاویی عنوان کرد: استان کرمان به لحاظ  میراث 
یونسکو  در  شده  ثبت  جهانی  اثر  پنج  فرهنگی 
دارد که سه آثار آن در دولت تدبیر و امید 
از  بیش  و  است  رسیده  جهانی  ثبت  به 
وجود  استان  این  ملی  ثبت  اثر   600
استان  کرمان،  گفت:  وی  دارد. 
در  مهم  نسلی  کننده  تربیت 
جهاد  و  پایداری  مقاومت، 
مانند سردار قاسم سلیمانی، 
انسانی با تدبیر و از موسسان 
هاشمی  مرحوم  مانند  انقالب 

رفسنجانی است.
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان 
وزارت امور خارجه بیان کرد: ان شاءاهلل 
باند دوم فرودگاه  کرمان و ترمینال ترکیبی  
تاسیس  زیارتی  و  سیاحتی  خارجی،  داخلی، 
شود. دکتر قشقاویی بیان کرد: بنا است در توافق 
هاب  به  کرمان  استان  ها  تورگردان  و  ها  ایرالین  با 
منطقه ای برای توریست ها تبدیل شود تا این توریست 
ها لندینگ در استان کرمان داشته باشند و از اینجا به سایر 
نقاط کشور سفر کنند این کار بزرگی است. وی عنوان کرد: 
در این زمینه هدفگذاری حداقل 1۵0 هزار توریست های آسیای 
شرقی برای سفر به استان کرمان در قالب لندینگ می توانند خیلی 
موثر و مفید برای استان باشد. قشقاوی  تصریح کرد: ماموریت دائم و 

ها  غربی  ترجیح  و  است  بوده  غربی  کشورهای  در  عموما  بنده  موقت 
بازدید از مناطق کویری و خشک  مانند شهداد، میمند، قلعه گنج و 

غیره است. وی افزود: زیر ساخت های پنج فرودگاه جیرفت، 
کرمان، سیرجان، رفسنجان، بم کامل است که در واقع می 

تواند جذب گردشگر زیادی را به استان کرمان داشته 
می  کرمان  استان  کرد:  تاکید  قشقاویی  باشد. 

تواند یک فراخوان برای دعوت کرمانیان در 
سراسر جهان بدهد و از آنها نظر سنجی 

توسعه  برای  اقداماتی  چه  که  کنید 
است،  زادگاهشان  که  استانی 

انجام شود.
معاون کنسولی، امور مجلس، 

امور خارجه  وزارت  ایرانیان  و 
در  روادید  صدور  دفتر  افتتاح 

فرودگاه کرمان را اتفاقی بسیار مهم 
این  از  گفت:  و  برشمرد  استان  برای 

پس به جزء 9 کشور، افراد از 1۸0 کشور 
جهان می توانند به وسیله اینترنت تقاضای 

به  با کدی  کرمان  فرودگاه  در  و  کنند  ویزا 
آنها داده می شود یا با پاسپورت معتبر، دستگاه 

گذرنامه خوان ظرف 20 ثانیه کد گذرنامه را می 
آنالین  به صورت  اطالعات  این  قبال  خواند و چون 

ویزا  دقیقه  دو  ظرف  حداکثر  دارد،  وجود  سیستم  در 
داشت:  بیان  قشقاویی  دکتر  شود.  می  صادر  آنها  برای 

سفارتخانه  به  مراجعه  به  نیاز  دیگر  جهان  کشور   1۸0 اتباع 
و کنسولی  ایران در کشور خود را دیگر ندارند و آنها مستقیم 

وارد کرمان می شوند و ویزا دریافت می کنند. وی با اشاره به 
این که امیدواریم دوباره پرواز به کشورهای خلیج فارس  و دیگر 

جاهای دیگر از سر گرفته شود، گفت: طبق آثار بدست آمده این 
استان حداقل پنج الی شش هزار سال قدمت دارد و باید مکان های 

دیدنی مانند میمند، شهداد، جیرفت و غیره را به جهانیان بشناسانید.

کرمان
هاب منطقه ای

 گردشگری
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بسمه تعالي

»کاربرگ عضویت«

جامعه کرمانی هـای مقیم تهـران و خارج از کشور

نام خانوادگی:......................... تاریخ و محل تولد:...................    وضعیت تأهل:.................. نام:................... 

مقطع تحصیلی: ...................شغل و موقعیت شغلی: ....................... رشته و گرایش تحصیلی: ........................... 

نشانی، تلفن و نمابر محل کار: ........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

)Email( ........................................................... :تلفن همراه: ............................................پست الکترونیکی

زمینه مورد عالقه برای همکاری با جامعه:

اقتصادی  اجتماعی   امداد و نیکوکاری   فرهنگی و مذهبی  

هنری  ورزشی    علمی       مطبوعاتی  

در صورتی که از کرمانی های مقیم تهران و یا خارج از کشور کسی را می شناسید لطفا به ما معرفی فرمائید.

نام و ردیف
نام خانوادگی

 تلفن، نشانی و پست الکترونیکتحصیالت و شغل
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۵

  نشانی:تهران،  صندوق پستی 141۸۵/117  -  نمابر:6694۵670  تلقن: 091329۸9904
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برگزاری مراسمات

به ما بپیوندید





   مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

 تهران -  خیابان جمالزاده شمالی،  شماره 361
  شیراز - خیابان عفیف آباد، خیابان 17، شماره 1۸2

 کرمان - خیابان استقالل، کوچه 10، شماره 64
                   

www.Basirclinic.com                     




	7
	7LOW

